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บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562

31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 7 41,831,607 62,267,104 26,654,157 28,593,364

เงนิลงทุนระยะสัน้ 8 10,146,279 10,030,642 10,146,279 10,030,642

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 9 69,616,460 87,755,876 55,714,640 27,182,911

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกบ่รษิทัยอ่ย 26 - - 15,000,000 23,000,000

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 10 8,263,722 4,732,206 3,831,166 3,610,875

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 129,858,068 164,785,828 111,346,242 92,417,792

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 11 1,045,412 1,389,930 2,250,000 2,250,000

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 11 - - 17,999,780 12,999,780

สว่นปรบัปรุงอาคาร 

อุปกรณ์และยานพาหนะ 12 7,165,187 6,735,734 5,576,447 5,581,376

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 13 751,287 979,887 41,822 58,961

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 14 1,270,417 469,979 610,971 298,975

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 628,326 370,164 628,326 370,164

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 10,860,629 9,945,694 27,107,346 21,559,256

รวมสินทรพัย ์ 140,718,697 174,731,522 138,453,588 113,977,048

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

กรรมการ  ______________________________________       กรรมการ  ______________________________________

                                นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                                                    นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์

งบการเงนิฉบบันี้ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 เมือ่วนัที ่9 มนีาคม พ.ศ. 2563
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บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562

31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

หน้ีสินและส่วนของเจำ้ของ

หน้ีสินหมนุเวียน

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 15 47,346,100 87,646,914 41,044,356 25,008,754

หนี้สนิภายใตส้ญัญาเชา่ทางการเงนิ

ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 16 313,534 592,820 313,534 592,820

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น                       895,057 2,368,038 530,684 1,070,932

รวมหน้ีสินหมนุเวียน                  48,554,691 90,607,772 41,888,574 26,672,506

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

หนี้สนิภายใตส้ญัญาเชา่ทางการเงนิ                                    16 2,129,898 2,443,432 2,129,898 2,443,432

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 17 3,571,127 1,931,991 2,601,646 1,478,084

ประมาณการคา่รือ้ถอน 268,272 136,159 268,272 136,159

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน                  5,969,297 4,511,582 4,999,816 4,057,675

รวมหน้ีสิน 54,523,988 95,119,354 46,888,390 30,730,181

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

กรรมการ  ______________________________________       กรรมการ  ______________________________________

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

                                  นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                                                    นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์
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บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562

31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม 31 ธนัวำคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

หน้ีสินและส่วนของเจำ้ของ (ต่อ)

ส่วนของเจำ้ของ

ทุนเรอืนหุน้                                18

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั จ านวน 160,000,000 หุน้ 

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท

(พ.ศ. 2561 : หุน้สามญั 100,000,000 หุน้

มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) 80,000,000 50,000,000 80,000,000 50,000,000

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้

หุน้สามญั จ านวน 120,000,000 หุน้ 

มลูคา่ทีช่ าระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท 60,000,000 60,000,000

(พ.ศ. 2561 : หุน้สามญั 100,000,000 หุน้

มลูคา่ทีช่ าระแลว้หุน้ละ 0.50 บาท) 50,000,000 50,000,000

สว่นต ่าจากการรวมธุรกจิภายใต้

การควบคมุเดยีวกนั (4,003,638) (4,003,638) - -

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 19 5,000,000 200,000 5,000,000 200,000

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 25,082,681 33,392,698 26,449,774 33,023,953

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ 115,424 22,914 115,424 22,914

รวมสว่นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 86,194,467 79,611,974 91,565,198 83,246,867

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 242 194 - -

รวมส่วนของเจำ้ของ 86,194,709 79,612,168 91,565,198 83,246,867

รวมหน้ีสินและส่วนของเจำ้ของ 140,718,697 174,731,522 138,453,588 113,977,048

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

กรรมการ  ______________________________________       กรรมการ  ______________________________________

                                 นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                                                    นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์
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บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั)

งบก ำไรขำดทุน

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 302,043,462 289,482,498 187,100,152 131,982,419

ตน้ทุนจากการใหบ้รกิาร (222,226,629) (220,401,055) (135,557,797) (97,606,102)

ก ำไรขัน้ต้น 79,816,833 69,081,443 51,542,355 34,376,317
รายไดเ้งนิปันผล 26 - - 23,999,760 29,999,700

รายไดอ้ื่น 21 62,842 378,034 2,349,924 925,876

คา่ใชจ่้ายในการขาย (5,388,280) (11,597,417) (5,146,390) (9,995,570)

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร     (29,387,419) (27,436,406) (26,707,562) (24,854,391)

สว่นแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 11 (344,518) (353,934) - -

ตน้ทุนทางการเงนิ 22 (235,051) (271,903) (235,051) (271,903)

ก ำไรก่อนค่ำใช้จำ่ยภำษีเงินได้ 44,524,407 29,799,817 45,803,036 30,180,029

คา่ใชจ่้ายภาษเีงนิได้ 24 (5,019,543) (512,288) (4,621,334) (300,202)

ก ำไรส ำหรบัปี 39,504,864 29,287,529 41,181,702 29,879,827

กำรแบง่ปันก ำไร

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 39,504,576 29,287,142 41,181,702 29,879,827

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 288 387 - -

39,504,864 29,287,529 41,181,702 29,879,827

ก ำไรต่อหุ้น

ก าไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน 25 0.34 0.42 0.36 0.42

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรงบกำรเงินรวม

                                   นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                                                       นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์

กรรมการ  ______________________________________       กรรมการ  ______________________________________
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บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั)

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

ก ำไรส ำหรบัปี 39,504,864 29,287,529 41,181,702 29,879,827

ก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน :

รายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมลูคา่ใหมข่อง

โครงการผลประโยชน์พนกังาน 17 (18,778) (132,310) 54,611 (92,336)

ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหม่

ไปยงัก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั 3,755 26,462 (10,922) 18,467

รวมรายการทีจ่ะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - สทุธจิากภาษี (15,023) (105,848) 43,689 (73,869)

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ผลก าไรจากการเปลีย่นแปลงมลูคา่เงนิลงทุน

ในหลกัทรพัยเ์ผือ่ขาย 8 115,637 28,642 115,637 28,642

ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่

ไปยงัก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั (23,127) (5,728) (23,127) (5,728)

รวมรายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - สทุธจิากภาษี 92,510 22,914 92,510 22,914

ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปี 39,582,351 29,204,595 41,317,901 29,828,872

กำรแบง่ปันก ำไรและก ำไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 39,582,063 29,204,208 41,317,901 29,828,872

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 288 387 - -

39,582,351 29,204,595 41,317,901 29,828,872

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

กรรมการ  ______________________________________       กรรมการ  ______________________________________

                                 นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                                                  นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั)

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้ำของ

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562

ส่วนต ำ่จำก จดัสรรแล้ว องคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วนของ

ทุนท่ีออกและ กำรรวมธรุกิจภำยใต้ ส ำรอง ของส่วนของ ผูเ้ป็นเจ้ำของ ส่วนได้เสียท่ีไม่มี รวม

ช ำระแล้ว กำรควบคมุเดียวกนั ตำมกฎหมำย ยงัไม่ได้จดัสรร เจ้ำของ ของบริษทัใหญ่ อ ำนำจควบคมุ ส่วนของเจ้ำของ

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท

ยอดยกมำต้นปี วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 2,000,000 (4,003,638) 200,000 27,211,404 - 25,407,766 107 25,407,873

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้ำของส ำหรบัปี

ทุนทีอ่อกและเรยีกช าระในระหว่างปี 48,000,000 - - - - 48,000,000 - 48,000,000

บรษิทัย่อยจ่ายเงนิปันผล - - - - - - (300) (300)

เงนิปันผลจ่าย 20 - - - (23,000,000) - (23,000,000) - (23,000,000)

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - - 29,181,294 22,914 29,204,208 387 29,204,595

ยอดคงเหลือส้ินปี วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 50,000,000 (4,003,638) 200,000 33,392,698 22,914 79,611,974 194 79,612,168

ยอดยกมำต้นปี วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 50,000,000 (4,003,638) 200,000 33,392,698 22,914 79,611,974 194 79,612,168

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้ำของส ำหรบัปี

ทุนทีอ่อกและเรยีกช าระในระหว่างปี 18 10,000,000 - - - - 10,000,000 - 10,000,000

จดัสรรทุนส ารองตามกฏหมาย 19 - - 4,800,000 (4,800,000) - - - -

บรษิทัย่อยจ่ายเงนิปันผล - - - - - - (240) (240)

เงนิปันผลจ่าย 20 - - - (42,999,570) - (42,999,570) - (42,999,570)

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - - 39,489,553 92,510 39,582,063 288 39,582,351

ยอดคงเหลือส้ินปี วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 60,000,000 (4,003,638) 5,000,000 25,082,681 115,424 86,194,467 242 86,194,709

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

ก ำไรสะสม

ส่วนของผูเ้ป็นเจ้ำของของบริษทัใหญ่

กรรมการ  ______________________________________       กรรมการ  ______________________________________

             นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                                              นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์

งบกำรเงินรวม
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บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั)

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจำ้ของ

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562

จดัสรรแล้ว องคป์ระกอบอ่ืน
ทุนท่ีออกและ ส ำรอง ของส่วนของ รวม

ช ำระแล้ว ตำมกฎหมำย ยงัไม่ได้จดัสรร เจำ้ของ ส่วนของเจำ้ของ
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท บำท

ยอดยกมำต้นปี วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 2,000,000 200,000 26,217,995 - 28,417,995

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของเจำ้ของส ำหรบัปี

ทุนทีอ่อกและเรยีกช าระในระหว่างปี 48,000,000 - - - 48,000,000
เงนิปันผลจ่าย 20 - - (23,000,000) - (23,000,000)
ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - 29,805,958 22,914 29,828,872

ยอดคงเหลือส้ินปี วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 50,000,000 200,000 33,023,953 22,914 83,246,867

ยอดยกมำต้นปี วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 50,000,000 200,000 33,023,953 22,914 83,246,867

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของเจำ้ของส ำหรบัปี

ทุนทีอ่อกและเรยีกช าระในระหว่างปี 18 10,000,000 - - - 10,000,000

จดัสรรทุนส ารองตามกฏหมาย 19 - 4,800,000 (4,800,000) - -

เงนิปันผลจ่าย 20 - - (42,999,570) - (42,999,570)
ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - 41,225,391 92,510 41,317,901

ยอดคงเหลือส้ินปี วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 60,000,000 5,000,000 26,449,774 115,424 91,565,198

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ก ำไรสะสม

กรรมการ  ______________________________________       กรรมการ  ______________________________________
             นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                                                       นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์
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บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั)

งบกระแสเงินสด

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได้ 44,524,407 29,799,817 45,803,036 30,180,029

รายการปรบัปรุงค่าใชจ่้าย

ค่าเสือ่มราคาส่วนปรบัปรุงอาคาร อุปกรณ์และยานพาหนะ 12 1,783,844 1,615,560 1,399,470 1,195,163

ค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 13 228,600 226,482 17,139 16,069

ก าไรจากการจ าหน่ายทรพัยส์นิ 21 (12,779) - - -

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายทรพัยส์นิ 12 15,053 - - -

ดอกเบีย้รบั 21 - (131) (859,861) (37,973)

ดอกเบีย้จ่าย 22 235,051 271,903 235,051 271,903

เงนิปันผลรบั 26 - - (23,999,760) (29,999,700)

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 17 1,620,358 630,058 1,178,173 383,237

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ 173 - - -

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 11 344,518 353,934 - -

การเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด าเนินงาน

-  ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 18,139,243 (56,549,549) (28,531,729) (1,339,004)

-  สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น (627,429) 40,926 (200,000) -

-  สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น (258,162) (370,164) (258,162) (370,164)

-  เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น (40,300,814) 56,873,110 16,035,602 (3,456,138)

-  หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น (1,472,981) 506,666 (540,248) (438,425)

เงนิสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)การด าเนินงาน 24,219,082 33,398,612 10,278,711 (3,595,003)

หกั   จ่ายภาษเีงนิได้ (8,743,441) (6,340,157) (4,987,671) (4,902,901)

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมด าเนินงาน 15,475,641 27,058,455 5,291,040 (8,497,904)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                                           นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์

กรรมการ  ______________________________________       กรรมการ  ______________________________________
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บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้อส่วนปรบัปรุงอาคาร อุปกรณ์และยานพาหนะ (2,137,925) (822,141) (1,295,119) (679,393)

เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 13 - (42,270) - (21,000)

เงนิสดจ่ายเพือ่การลงทุนในบรษิทัย่อย 11 - - (5,000,000) (5,000,000)

เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้อเงนิลงทุนระยะสัน้ 8 - (10,002,000) - (10,002,000)

เงนิสดจ่ายเพือ่ใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย 26 - - (10,000,000) (23,000,000)

เงนิสดรบัช าระคนืจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย 26 - - 18,000,000 -

เงนิสดรบัจากการขายอาคารและอุปกรณ์ 21,776 - - -

เงนิปันผลจากบรษิทัย่อย 26 - - 23,999,760 29,999,700

เงนิสดรบัจากดอกเบีย้รบั 21 - 131 859,861 37,973

เงนิสดสุทธ(ิใชไ้ปใน)ไดม้าจากกจิกรรมลงทุน (2,116,149) (10,866,280) 26,564,502 (8,664,720)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน

จ่ายคนืหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 16 (592,820) (765,715) (592,820) (765,715)

ดอกเบีย้จ่ายตามสญัญาเช่าการเงนิ 22 (202,359) (249,149) (202,359) (249,149)

เงนิสดรบัจากการเพิม่ทุน 18 10,000,000 48,000,000 10,000,000 48,000,000

เงนิปันผลจ่ายใหส้่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม (240) (6,000,300) - -

เงนิปันผลจ่าย 20 (42,999,570) (23,000,000) (42,999,570) (23,000,000)

เงนิสดสุทธ(ิใชไ้ปใน)ไดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ (33,794,989) 17,984,836 (33,794,749) 23,985,136

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด(ลดลง)เพ่ิมขึน้สทุธิ (20,435,497) 34,177,011 (1,939,207) 6,822,512

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดวนัตน้ปี 62,267,104 28,090,093 28,593,364 21,770,852

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดวนัส้ินปี 41,831,607 62,267,104 26,654,157 28,593,364

รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีมีสำระส ำคญั

การเพิม่ขึน้ของประมาณการรือ้ถอน 99,422 - 99,422 -

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

กรรมการ  ______________________________________       กรรมการ  ______________________________________

   นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                                           นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

กรรมการ ________________________________ กรรมการ ________________________________ 
    นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                        นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์ 
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1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
บรษิัท แอดเทค ฮบั จ ากดั (มหาชน) (เดมิชื่อ บรษิทั แอดเทค ฮบั จ ากดั) (“บรษิทั”) จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยู่ตามที่
ไดจ้ดทะเบยีนดงันี้ 
 
เลขที ่99/9 ชัน้ที ่12 หอ้ง 1204-5 หมู่ที ่2 ถนนแจง้วฒันะ ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มลูจงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัย่อยว่า “กลุ่มกจิการ” 
 
กลุ่มกจิการด าเนินธุรกจิหลกัเพื่อประกอบกจิการใหบ้รกิารส่งและการแพร่ขอ้ความผ่านช่องทางโทรคมนาคม การเป็นทีป่รกึษา
เพื่อพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าหรบัอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์และการใหเ้ช่า ขาย พืน้ทีโ่ฆษณาทางช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
 
เมื่อวนัที ่20 มนีาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดักบักรมพฒันาธุรกจิการคา้ เป็นผลให้
บรษิทัเปลีย่นชื่อ จาก “บรษิทั แอดเทค ฮบั จ ากดั” เป็น “บรษิทั แอดเทค ฮบั จ ากดั (มหาชน)” 
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมื่อวนัที ่14 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 
 

2 นโยบำยกำรบญัชี 
 
นโยบายการบญัชทีีส่ าคญัซึง่ใชใ้นการจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการมดีงัต่อไปนี้ 
 
2.1 เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน 

 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการได้จดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทยและขอ้ก าหนด
ภายใตพ้ระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์   
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบ  
ของงบการเงนิ ยกเวน้ เงนิลงทุนเผื่อขาย  

  



บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

กรรมการ ________________________________ กรรมการ ________________________________ 
    นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                        นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์ 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.1 เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน (ต่อ) 

 
การจดัท างบการเงนิให้สอดคล้องกบัหลกัการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปในประเทศไทยก าหนดให้ใช้ประมาณการทางบญัชี 
ที่ส าคญัและการใช้ดุลยพินิจของผู้บรหิารตามกระบวนการในการน านโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบัติ   
กลุ่มกจิการเปิดเผยเรื่องการใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิารหรอืรายการทีม่คีวามซบัซ้อน และรายการเกี่ยวกบัขอ้สมมติฐาน
และประมาณการทีม่นีัยส าคญัต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 4 
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึ้นจากงบการเงนิตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย  
ในกรณีทีม่เีน้ือความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทย
เป็นหลกั 

 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรบัปรุงท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคัญ 

ต่อกลุ่มกิจกำร 
 

2.2.1  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมำถือปฏิบติัส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชี 
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 

 
ก)  มำตรฐำนกำรรำยกำรทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 เรื่อง รำยได้จำกสญัญำท่ีท ำกบัลูกค้ำ (TFRS 15) 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิได้ก าหนดหลักการ 5 ขัน้ตอน ในการก าหนดและรบัรู้รายได้จากสญัญา 
ทีท่ ากบัลูกคา้ ซึ่งก าหนดให้กลุ่มกิจการต้องรบัรูร้ายไดต้ามหลกัการการโอนการควบคุม คอื รบัรูร้ายไดเ้พื่อให้
สะท้อนถึงการโอนการควบคุมในสินค้าหรือบริการไปยังลูกค้าด้วยจ านวนเงินที่สะท้อนถึงจ านวนเงิน 
ที่กลุ่มกิจการคาดว่าจะได้รบัจากสินค้าและบริการที่ได้โอนไป แทนหลักการรับรู้รายได้ตามหลักการโอน 
ความเสี่ยงและผลตอบแทนในสินค้าและบริการไปยังผู้ซื้อ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่  11 (TAS 11)  
เรื่อง รายได้จากสญัญาก่อสร้าง และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (TAS 18) เรื่อง รายได้ และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง  
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรบัปรุงท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคัญ 

ต่อกลุ่มกิจกำร (ต่อ) 
 

2.2.1  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุมำถือปฏิบติัส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชี 
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 (ต่อ) 

 
ก) มำตรฐำนกำรรำยกำรทำงกำรเงินฉบบัท่ี 15 เรื่อง รำยได้จำกสญัญำท่ีท ำกบัลูกค้ำ (TFRS 15) (ต่อ) 

 
กลุ่มกจิการไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่15 (TFRS 15) เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ 
มาถือปฏิบัติตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยใช้วิธีรบัรู้ผลกระทบสะสมจากการปรบัใช้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิฉบบันี้เป็นรายการปรบัปรุงกบัก าไรสะสมต้นงวด (modified retrospective) โดยไม่ปรบัปรุง
ข้อมูลเปรยีบเทียบ กลุ่มกิจการไม่ได้ใช้วธิีปฏิบัติที่ผ่อนปรนส าหรบัสญัญาที่เสร็จสมบูรณ์และสญัญาที่มกีาร
เปลีย่นแปลงตามขอ้ก าหนดของ TFRS 15  
 
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 มาถือปฏิบัติมีผลกระทบที่มีสาระส าคัญต่อนโยบาย 
การบญัชขีองกลุ่มกจิการในเรื่องดงัต่อไปนี้ 

 
กำรรบัรู้รำยได้ส ำหรบักำรให้บริกำรส่งข้อควำมและแจกของรำงวลัให้แก่ลูกค้ำ 
 
ในรอบระยะเวลารายงานก่อน สิง่ตอบแทนที่ได้รบัจากการให้บรกิารถูกบันทึกรบัรู้เป็นรายได้ทัง้จ านวนและ
บนัทกึมูลค่าของรางวลัที่ใหแ้ก่ลูกค้าเป็นค่าใชจ้่ายในการขาย ส าหรบัภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที ่15 จ านวนสิง่ตอบแทนทัง้หมดจะต้องปันส่วนใหก้บับรกิารส่งข้อความและของรางวลัตามราคาขายแบบ
เอกเทศ และจุดการบนัทึกรบัรู้รายได้แตกต่างไปจากเดมิ คอื กลุ่มกิจการจะต้องเลื่อนการรบัรู้รายได้บางส่วน
ออกไปจนกว่ากลุ่มกิจการไดป้ฏิบตัติามภาระที่ต้องปฏบิตัิตามสญัญาเสรจ็สิ้น โดยแสดงเป็นรายได้รอการรบัรู้  
(หมายเหตุ 15) 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรบัปรุงท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคัญ 

ต่อกลุ่มกิจกำร (ต่อ) 
 

2.2.2  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชี
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 
 
กลุ่มกจิการประเมนิผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุง ซึ่งยงัไม่มผีล
บงัคบัใชใ้นรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ดงันี้ 
 

ก) เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครื่องมอืทางการเงนิ ไดแ้ก่ 
 
มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่32  เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่7  เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9  เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกี่ยวกบัเครื่องมอืทางการเงนิกลุ่มนี้กล่าวถงึการจดัประเภทรายการ การวดัมูลค่า
และการตดัรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิและหนี้สนิทางการเงนิ การดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ การบญัชี
ป้องกนัความเสีย่ง การแสดงรายการ และการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัเครื่องมอืทางการเงนิ 
 

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เรื่อง สญัญำเช่ำ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 16 เรื่อง สญัญาเช่า ส่งผลใหก้ลุ่มกจิการในฐานะผูเ้ช่ารบัรูส้ญัญาเช่า
เกือบทัง้หมดในงบแสดงฐานะการเงนิ โดยไม่ต้องจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานและสญัญาเช่าการเงนิ  
อีกต่อไป กลุ่มกิจการต้องรบัรู้สนิทรพัย์สิทธิการใช้ และหนี้สนิตามสญัญาเช่า เว้นแต่เป็นสญัญาเช่าระยะสัน้ 
และสญัญาเช่าซึง่สนิทรพัยอ์า้งองิมมีลูค่าต ่า  
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรบัปรุงท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคัญ 

ต่อกลุ่มกิจกำร (ต่อ) 
 
2.2.2  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชี

ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เรื่อง สญัญำเช่ำ (ต่อ) 
 
ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการจะปรบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญาเช่า 
จากการประเมนิผลกระทบเบื้องต้น ผู้บรหิารคาดว่ากลุ่มกิจการจะได้รบัผลกระทบจากมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่มีสาระส าคัญจากการรบัรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าเกี่ยวกับสัญญาเช่าพื้นที่ ซึ่งเคยจดั ประเภท 
เป็น ‘สญัญาเช่าด าเนินงาน’ ภายใต้หลกัการของมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่17 เรื่อง สญัญาเช่า โดยกลุ่มกจิการ
จะรบัรูร้ายการต่อไปนี้ ณ วนัเริม่ใชม้าตรฐาน 
 
- หนี้สนิตามสญัญาเช่าจะรบัรู้ตามภาระผูกพันของค่าเช่าคิดลดด้วยอตัราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่า  

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 จ านวน 2,861,663 บาท 
- สนิทรพัย์สทิธิการใช้จะรบัรู้เท่ากับมูลค่าหนี้สนิตามสญัญาเช่า ณ วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 จ านวน  

2,861,663 บาท 
 

ค) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุใหม่ฉบบัอ่ืนๆ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงใหม่ซึ่งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญ 
ต่อกลุ่มกจิการ ไดแ้ก่ 
 
มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่12 เรื่อง ภาษเีงนิได ้
มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่19 เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน 
มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่23 เรื่อง ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่28 เรื่อง เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่3 เรื่อง การรวมธุรกจิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่11 เรื่อง การร่วมการงาน 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
   ฉบบัที ่23 

เรื่อง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกบัวธิกีารทางภาษเีงนิได ้

  



บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั) 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรบัปรุงท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคัญ 

ต่อกลุ่มกิจกำร (ต่อ) 
 
2.2.2  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำ

บญัชีในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 

ค) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุใหม่ฉบบัอ่ืนๆ (ต่อ) 
 
การปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่12 เรื่อง ภาษีเงนิได ้ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนว่าการรบัรูผ้ลกระทบทางภาษี
เงนิได้ของเงนิปันผลจากตราสารทุน ให้รบัรู้ภาษีเงินได้โดยให้สอดคล้องกับการรบัรู้รายการหรอืเหตุการณ์ 
ในอดตีทีท่ าใหเ้กดิก าไรทีน่ ามาจดัสรรเงนิปันผล  
 
การปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชฉีบบัที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (การแก้ไขโครงการ การลดขนาด
โครงการ หรอืการจ่ายช าระผลประโยชน์) ได้อธิบายให้ชดัเจนเกี่ยวกบัวธิีการบญัชสี าหรบักรณีที่มกีารแก้ไข
โครงการ การลดขนาดโครงการ หรอืการจ่ายช าระผลประโยชน์ของโครงการผลประโยชน์ทีก่ าหนดไว ้โดยเมื่อ
การเปลี่ยนแปลงโครงการได้เกิดขึ้น กิจการจะต้องใช้ข้อสมมติที่เป็นปัจจุบัน ณ วนัที่ที่มีการแก้ไขโครงการ  
การลดขนาดโครงการ หรอืการจ่ายช าระผลประโยชน์ ในการค านวณต้นทุนบรกิารในปัจจุบนัและดอกเบี้ยสุทธิ
ส าหรบัระยะเวลาทีเ่หลอืของรอบระยะเวลารายงานภายหลงัการเปลีย่นแปลงดงักล่าว 
 
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม ได้อธิบายให้ชัดเจนว่าหากสินทรัพย์ 
ที่เข้าเงื่อนไขที่เกิดจากเงินที่กู้มาโดยเฉพาะนัน้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขาย  
ยอดคงเหลอืของเงนิที่กู้มาโดยเฉพาะดงักล่าว กจิการต้องน ามารวมเป็นส่วนหนึ่งของเงนิกู้ยมืทีม่วีตัถุประสงค์
ทัว่ไปดว้ย 
 
การปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชฉีบบัที่ 28 เรื่อง เงนิลงทุนในบรษิัทร่วมและการร่วมค้า (ส่วนได้เสยีระยะยาว 
ในบรษิัทร่วมและการร่วมค้า) ไดอ้ธิบายให้ชดัเจนยิง่ขึน้เกี่ยวกบัส่วนได้เสยีระยะยาวในบรษิัทร่วมและการร่วมค้า 
ซึง่โดยเน้ือหาแล้วถอืเป็นส่วนหนึ่งของเงนิลงทุนสุทธใินบรษิทัร่วมและการร่วมคา้นัน้  แต่ไม่ไดน้ าวธิสี่วนไดเ้สยี
มาถอืปฏบิตั ิกจิการจะต้องถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ 
ก่อนรบัรูก้ารปันส่วนผลขาดทุนและการดอ้ยค่าตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่28 เรื่อง เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม
และการร่วมคา้  
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 
2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรบัปรุงท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคัญ 

ต่อกลุ่มกิจกำร (ต่อ) 
 
2.2.2  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำ

บญัชีในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 

ค) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุใหม่ฉบบัอ่ืนๆ (ต่อ) 
 
การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่3 เรื่อง การรวมธุรกจิ ไดอ้ธบิายใหช้ดัเจนว่า เมื่อกจิการ
ไดม้าซึ่งการควบคุมของธุรกจิทีเ่ป็นการด าเนินงานร่วมกนั ทีถ่อืเป็นการรวมธุรกจิจากการทยอยซื้อ ส่วนไดเ้สยีเดมิ
ทีม่อียู่ก่อนหน้าจะถูกวดัมลูค่าใหม่ 
 
การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน ได้อธิบายให้ชัดเจนว่า  
เมื่อกจิการไดม้าซึ่งการควบคุมร่วมของธุรกจิทีเ่ป็นการด าเนินงานร่วมกนั ส่วนไดเ้สยีเดมิทีม่อียู่ก่อนหน้าจะตอ้ง
ไม่วดัมลูค่าใหม่ 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 23 เรื่อง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกบัวธิกีารทางภาษีเงนิได ้
ได้อธบิายวธิกีารรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่าสนิทรพัย์และหนี้สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชแีละสนิทรพัย์และ
หนี้สนิภาษเีงนิไดใ้นงวดปัจจุบนัในกรณีทีม่คีวามไม่แน่นอนเกีย่วกบัวธิกีารทางภาษีเงนิได ้ในเรื่องดงัต่อไปนี้ 
 
- กจิการต้องสมมติว่าหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีจะตรวจสอบวธิกีารทางภาษี ท่ีมคีวามไม่แน่นอน และมคีวามรู้

เกี่ยวกบัข้อมูลที่เกี่ยวข้องทัง้หมดอย่างครบถ้วน โดยไม่น าเหตุผลว่าจะตรวจพบหรอืไม่มาเป็นขอ้ในการ
พจิารณา 

- หากกิจการสรุปว่าไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่หน่วยงานจดัเก็บภาษีจะยอมรบัวิธีการทางภาษี 
ทีม่คีวามไม่แน่นอน กจิการตอ้งสะทอ้นผลกระทบของความไม่แน่นอนในการค านวณบญัชภีาษเีงนิไดด้ว้ย 

- กิจการต้องประเมินการใช้ดุลยพินิจหรอืประมาณการใหม่ เมื่อข้อเท็จจรงิและสถานการณ์ที่เคยอ้างอิง  
ในการใช้ดุลยพนิิจหรอืประมาณการมกีารเปลี่ยนแปลงไป หรอืมขีอ้มูลใหม่ทีส่่งผลกระทบต่อการใชดุ้ลยพนิิจ
หรอืประมาณการ 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.3 กำรบญัชีส ำหรบังบกำรเงินรวม 
 

ก) บริษทัย่อย 
 
บรษิัทย่อยหมายถึงกิจการทัง้หมดที่กลุ่มกิจการมอี านาจควบคุม กลุ่มกจิการมอี านาจควบคุมเมื่อกลุ่มกิจการ  
รบัหรอืมสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี่ยวขอ้งกบัผูไ้ดร้บัการลงทุน และสามารถใชอ้ านาจเหนือผูไ้ดร้บั
การลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกิจการรวมงบการเงนิของบรษิัทย่อยไวใ้นงบการเงนิรวมตัง้แต่
วนัทีก่ลุ่มกจิการมอี านาจในการควบคุมบรษิทัย่อยจนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิการสญูเสยีอ านาจควบคุมในบรษิทัย่อยนัน้  
 
ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน โดยต้นทุนทางตรงทีเ่กี่ยวกบัการซื้อ
เงนิลงทุนจะถูกรบัรูเ้ป็นส่วนหนึ่งของตน้ทุนเริม่แรกของเงนิลงทุน 

 
ข) บริษทัร่วม 

 
บรษิทัร่วมเป็นกจิการทีก่ลุ่มกจิการมอีทิธพิลอย่างเป็นสาระส าคญัแต่ไม่ถงึกบัมอี านาจควบคุมหรอืมกีารควบคุมร่วม 
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมรบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยีในการแสดงในงบการเงนิรวม 
 
ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน 
 

ค) กำรบนัทึกเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 
 
กลุ่มกิจการรบัรู้เงนิลงทุนเมื่อเริม่แรกด้วยราคาทุน ซึ่งประกอบด้วยเงนิที่จ่ายซื้อรวมกับต้นทุนทางตรงของ 
เงนิลงทุน 
 
กลุ่มกิจการจะรบัรูมู้ลค่าภายหลงัวนัที่ได้มาของเงนิลงทุนในบรษิัทร่วมและการร่วมคา้ด้วยส่วนแบ่งก าไรหรอื
ขาดทุนของผูไ้ดร้บัการลงทุนตามสดัส่วนทีผู่ล้งทุนมสี่วนไดเ้สยีอยู่ในก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
ผลสะสมของการเปลีย่นแปลงภายหลงัการไดม้าดงักล่าวขา้งตน้จะปรบัปรุงกบัราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุน 
 
เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มกิจการในบรษิัทร่วมและการร่วมค้ามมีูลค่า เท่ากบัหรอืเกนิกว่ามูลค่าส่วนได้เสยี
ของกลุ่มกจิการในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้นัน้ซึ่งรวมถงึส่วนไดเ้สยีระยะยาวอื่น กลุ่มกจิการจะไม่รบัรูส้่วนแบ่ง
ขาดทุนที่เกนิกว่าส่วนได้เสยีในบรษิัทร่วมและการร่วมค้านัน้ เว้นแต่กลุ่มกิจการมภีาระผูกพนัหรอืได้จ่ายเงนิ
เพื่อช าระภาระผกูพนัแทนบรษิทัร่วมหรอืการร่วมคา้ 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.3 กำรบญัชีส ำหรบังบกำรเงินรวม (ต่อ) 
 

ง) กำรเปล่ียนแปลงสดัส่วนกำรถือครองกิจกำร 
 
ในกรณีทีก่ลุ่มกจิการยงัคงมอี านาจควบคุมบรษิทัย่อย กลุ่มกจิการปฏบิตัติ่อรายการกบัส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจ
ควบคุมเช่นเดียวกันกับรายการกบัผู้เป็นเจ้าของของกลุ่มกิจการ ผลต่างระหว่างราคาจ่ายซื้อหรอืราคาขาย 
จากการเปลี่ยนแปลงสดัส่วนในบรษิัทย่อยกบัราคาตามบญัชขีองส่วนได้เสยีที่ไม่มอี านาจควบคุมที่ลดลงหรอื
เพิม่ขึน้ตามสดัส่วนทีเ่ปลีย่นแปลงไปจะถูกรบัรูใ้นส่วนของเจา้ของ 
 
ถ้าสดัส่วนการถือครองในบรษิัทร่วมและการร่วมค้าลดลง แต่กลุ่มกิจการยงัคงมอีิทธิพลอย่างมนีัยส าคญัหรอื
ยงัคงมกีารควบคุมร่วม ก าไรหรอืขาดทุนทีเ่คยบนัทกึไวใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นเฉพาะส่วนทีล่ดลงจะถูกโอน
ไปยงัก าไรหรอืขาดทุน ก าไรหรอืขาดทุนจากการลดสดัส่วนการถอืครองในบรษิัทร่วมและการร่วมคา้จะถูกรบัรู้
ในงบก าไรขาดทุน 
 
เมื่อกลุ่มกิจการสูญเสียอ านาจควบคุม การควบคุมร่วม หรอืการมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคญัในเงินลงทุนนัน้  
เงินลงทุนที่เหลืออยู่จะถูกวดัมูลค่าใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม ส่วนต่างที่เกิดขึ้นจะถูกรบัรู้ในก าไรหรอืขาดทุน  
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจะกลายเป็นมูลค่าเริม่แรกในการบันทึกบัญชีเงนิลงทุนและจะจดัประเภทใหม่  
ตามสดัส่วนการถอืครองทีเ่หลอือยู่เป็นเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม การร่วมคา้ หรอืสนิทรพัยท์างการเงนิ 
 

จ) รำยกำรระหว่ำงกนัในงบกำรเงินรวม 
 
รายการยอดคงเหลอื และก าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิระหว่างกนัในกลุ่มกจิการจะถูกตดัออก ก าไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ
ในรายการระหว่างกลุ่มกิจการกบับรษิัทร่วมและการร่วมค้าจะถูกตดัออกตามสดัส่วนที่กลุ่มกิจการมสี่วนได้เสยีใน
บรษิัทร่วมและการร่วมค้า ขาดทุนที่ยงัไม่เกดิขึ้นจรงิในรายการระหว่างกลุ่มกิจการจะถูกตดัออกเช่นเดยีวกนั 
ยกเวน้รายการนัน้จะมหีลกัฐานว่าเกดิจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ีโ่อน 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.4 กำรรวมธรุกิจ 
 
การรวมธุรกจิภายใตก้ารควบคุมเดยีวกนั 
 
กลุ่มกจิการรบัรูร้ายการการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนั โดยรบัรูส้นิทรพัยแ์ละหนี้สนิของกจิการทีถู่กน ามารวม
ดว้ยมลูค่าตามบญัชขีองกจิการทีถู่กน ามารวมตามมลูค่าทีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิรวมของบรษิทัใหญ่ในล าดบัสงูสุดทีต่อ้ง
จัดท างบการเงินรวม โดยกลุ่มกิจการต้องปรับปรุงรายการเสมือนว่าการรวมธุรกิจได้เกิดขึ้นตัง้แต่วันต้นงวด  
ในงบการเงนิงวดก่อนที่น ามาแสดงเปรียบเทียบหรือตัง้แต่วนัที่กิจการดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ 
กลุ่มกจิการ (หากเกดิขึน้หลงัจากวนัตน้งวดของงบการเงนิเปรยีบเทยีบ) 
 
ตน้ทุนการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนัเป็นผลรวมของมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์ทีใ่หไ้ป หนี้สนิทีเ่กดิขึน้หรอื
รบัมา และตราสารทุนทีอ่อกโดยผูซ้ื้อ ณ วนัทีม่กีารแลกเปลีย่นเพื่อใหไ้ดม้าซึง่การควบคุม 
 
ส่วนต่างระหว่างต้นทุนของการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกนักับส่วนได้เสยีของผู้ซื้อในมูลค่าตามบญัชขีอง
กจิการทีถู่กน ามารวมแสดงเป็นรายการ “ส่วนเกนิทุนจากการรวมธุรกจิภายใต้การควบคุมเดยีวกนั” ในส่วนของเจา้ของ 
โดยกลุ่มกจิการจะตดัรายการนี้ออกเมื่อขายเงนิลงทุนออกไป 
 

2.5 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 
 

ก) สกลุเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนและสกลุเงินท่ีใช้น ำเสนองบกำรเงิน 
 
งบการเงนิแสดงในสกุลเงนิบาท ซึ่งเป็นสกุลเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานของกจิการและเป็นสกุลเงนิทีใ่ชน้ าเสนอ
งบการเงนิของกจิการและกลุ่มกจิการ 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.5 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ (ต่อ) 
 

ข) รำยกำรและยอดคงเหลือ 
 
รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน  
ณ วนัทีเ่กดิรายการ  
 
รายการก าไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรบัหรือจ่ายช าระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจาก  
การแปลงค่าสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นก าไรหรอืขาดทุน 
 
เมื่อมีการรับรู้รายการก าไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่ เป็นตัวเงินไว้ใน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
องค์ประกอบของอตัราแลกเปลี่ยนทัง้หมดของก าไรหรอืขาดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นด้วย 
ในทางตรงข้ามการรบัรู้ก าไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในก าไรหรือขาดทุน องค์ประกอบ  
ของอตัราแลกเปลีย่นทัง้หมดของก าไรหรอืขาดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก าไรขาดทุนดว้ย 

 
2.6 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 
ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดรวมถึงเงนิสดในมอื เงนิฝากธนาคารประเภทจ่ายคนืเมื่อทวงถาม 
เงนิลงทุนระยะสัน้อื่นทีม่สีภาพคล่องสงูซึง่มอีายุไม่เกนิสามเดอืนนับจากวนัทีไ่ดม้า  
 

2.7 ลูกหน้ีกำรค้ำ 
 
ลูกหนี้การคา้แสดงถงึจ านวนเงนิทีลู่กคา้จะตอ้งช าระส าหรบัการขายสนิคา้และการใหบ้รกิารตามปกตธิุรกจิ  
 
กลุ่มกจิการรบัรูลู้กหนี้การคา้เมื่อเริม่แรกดว้ยจ านวนเงนิของสิง่ตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการไดร้บัช าระ ในกรณี 
ทีม่สี่วนประกอบดา้นการจดัหาเงนิทีม่นีัยส าคญัจะรบัรูด้ว้ยมลูค่าปัจจุบนัของสิง่ตอบแทน และวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ย
ราคาทุนหกัค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.8 เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีและตรำสำรทุน 
 
เงินลงทุนอื่นนอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย  บริษัทร่วม และการร่วมค้า รับรู้มูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุน  
ซึง่หมายถงึมลูค่ายุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีใ่หไ้ปเพื่อใหไ้ดม้าซึง่เงนิลงทุนนัน้รวมทัง้ค่าใชจ้่ายทางตรงอื่นๆ 
 
เงนิลงทุนเพือ่คา้และเงนิลงทุนเผือ่ขาย 
 
เงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนเผื่อขายวดัมูลค่าในเวลาภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม รายการก าไรและขาดทุนที่ยัง 
ไม่เกิดขึน้จรงิของเงนิลงทุนเพื่อค้ารบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน รายการก าไรและขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจรงิของเงนิลงทุน
เผื่อขายรบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นและจะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนเมื่อมกีารจ าหน่ายเงนิลงทุนเผื่อขายนัน้ออกไป 
 
การจ าหน่ายเงนิลงทุน 
 
ในการจ าหน่ายเงนิลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บัจากการจ าหน่ายกบัราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุนนัน้
รวมถึงผลสะสมของรายการก าไรและขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมที่รบัรู้สะสมไว้ในส่วนของเจ้าของ   
จะบนัทกึรวมอยู่ในงบก าไรขาดทุน กรณีทีจ่ าหน่ายเงนิลงทุนทีถ่อืไวใ้นตราสารหนี้หรอืตราสารทุนชนิดเดยีวกนัออกไป
บางส่วน ราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุนทีจ่ าหน่ายจะก าหนดโดยใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก 
 

2.9 ส่วนปรบัปรงุอำคำร อปุกรณ์ และยำนพำหนะ 
 
ส่วนปรบัปรุงอาคาร อุปกรณ์ และยานพาหนะทัง้หมดวดัมูลค่าด้วยราคาทุนหกัดว้ยค่าเสื่อมราคาสะสม ต้นทุนเริม่แรก
จะรวมตน้ทุนทางตรงอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซื้อสนิทรพัยน์ัน้ 
 
ต้นทุนที่เกิดขึน้ภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์หรอืรบัรูแ้ยกเป็นอีกสนิทรพัย์หนึ่งตามความเหมาะสม 
เมื่อต้นทุนนัน้เกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชงิเศรษฐกิจในอนาคตแก่บรษิัทและต้นทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่า  
ได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดรายการออก ส าหรับค่าซ่อมแซมและ
บ ารุงรกัษาอื่น ๆ บรษิทัจะรบัรูต้น้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ้่ายในก าไรหรอืขาดทุนเมื่อเกดิขึน้ 
 
ค่าเสื่อมราคาของสนิทรพัย์ค านวณโดยใช้วธิเีสน้ตรง เพื่อลดราคาทุนแต่ละชนิดตลอดอายุการใหป้ระโยชน์ที่ประมาณ
การไวข้องสนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 
ส่วนปรบัปรุงอาคาร 5 ปี 
เครื่องใชส้ านักงาน 5 ปี 
อุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
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2.9 ส่วนปรบัปรงุอำคำร อปุกรณ์ และยำนพำหนะ (ต่อ) 
 
ทุกสิ้นรอบรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการได้มีการทบทวนและปรบัปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์  
ของสนิทรพัยใ์หเ้หมาะสม 
 
ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรบัลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่า  
จะไดร้บัคนืทนัท ี(ดูหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.11)  
 
ผลก าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจ าหน่ายส่วนปรบัปรุงอาคาร อุปกรณ์ และยานพาหนะค านวณโดยเปรยีบเทียบ  
จากสิง่ตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้บัจากการจ าหน่ายสนิทรพัยก์บัมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ และรบัรูผ้ลก าไรหรอืขาดทุนอื่น
สุทธใินก าไรหรอืขาดทุน 
 

2.10 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 
สิทธิกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 
 
สทิธกิารใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์บนัทกึเป็นสนิทรพัย์ในราคาทุนทีป่ระกอบดว้ย ราคาซื้อและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
ให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นัน้สามารถใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตดัจ าหน่ายตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์
ภายในระยะเวลา 5 ปี 
 
ตน้ทุนทีใ่ชใ้นการบ ารุงรกัษาโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์หบ้นัทกึเป็นค่าใชจ้่ายเมื่อเกดิขึน้ 
 
การวจิยัและพฒันา/ สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีก่จิการพฒันาขึน้เอง 
 
รายจ่ายเพื่อการวจิยัรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายเมื่อเกดิขึน้ 
 
รายจ่ายที่เกิดจากโครงการพฒันาจะรบัรู้เป็นสินทรพัย์เมื่อกลุ่มกิจการสามารถวดัมูลค่าของรายจ่ายที่เกี่ยวข้องได้  
อย่างน่าเชื่อถือ และมีความเป็นไปได้ทัง้ทางด้านเทคนิค ด้านการเงิน ด้านการค้า และด้านทรัพยากร และ  
มคีวามสามารถและความตัง้ใจทีจ่ะพฒันาใหเ้สรจ็สิน้และน าสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนนัน้มาใชง้านหรอืขาย  
 
ตน้ทุนการพฒันาทีไ่ดร้บัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายไปแลว้ในงวดก่อนจะไม่บนัทกึเป็นสนิทรพัย์ในงวดถดัไป  
 
การทยอยตดัจ าหน่ายรายจ่ายทีเ่กดิจากการพฒันาทีก่จิการบนัทกึไวเ้ป็นสนิทรพัย์จะเริม่เมื่อสนิทรพัย์นัน้พรอ้มใชง้าน
หรอืขายดว้ยวธิเีสน้ตรงตลอดระยะเวลาทีค่าดว่าจะไดร้บัประโยชน์จากการพฒันานัน้แต่สงูสุดไม่เกนิ 10 ปี 
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2.11 กำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์
 

กลุ่มกจิการไม่ตดัจ าหน่ายสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนทีม่อีายุการใหป้ระโยชน์ทีไ่ม่ทราบไดแ้น่นอน แต่จะทดสอบการด้อยค่า
เป็นประจ าทุกปี และเมื่อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีบ่่งชี้ว่าสนิทรพัย์ดงักล่าวอาจมกีารดอ้ยค่า ส าหรบัสนิทรพัย์อื่น 
กลุ่มกจิการจะทดสอบการดอ้ยค่าเมื่อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีบ่่งชี้ว่าสนิทรพัย์ดงักล่าวอาจมกีารดอ้ยค่า รายการ
ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรบัรูเ้มื่อมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนื โดยมูลค่าที่คาดว่า  
จะไดร้บัคนืหมายถงึจ านวนทีส่งูกว่าระหว่างมลูค่ายุตธิรรมหกัตน้ทุนในการจ าหน่ายและมลูค่าจากการใช ้ 
 

เมื่อมีเหตุให้เชื่อว่าสาเหตุที่ท าให้เกิดการด้อยค่าในอดีตได้หมดไป กลุ่มกิจการจะกลับรายการขาดทุนจากด้อยค่า
ส าหรบัสนิทรพัยอ์ื่น ๆ ทีไ่ม่ใช่ค่าความนิยม 
 

2.12 สญัญำเช่ำระยะยำว 
 

สญัญำเช่ำระยะยำว - กรณีท่ีกลุ่มกิจกำรเป็นผู้เช่ำ 
 

เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สญัญาเช่าด าเนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รบัจากผู้ให้เช่า) จะบันทึกในก าไรหรือ
ขาดทุนโดยใชว้ธิเีสน้ตรงตลอดอายุของสญัญาเช่านัน้ 
 

การรบัรูเ้มื่อเริม่แรกของสญัญาเช่าทางการเงนิจะบนัทกึดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์ที่เช่าหรอืมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ
ของจ านวนเงนิที่ต้องจ่ายตามสญัญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า จ านวนเงนิที่ต้องจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่าง
หนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้าง โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา  
ภาระผูกพนัตามสญัญาเช่าจะบนัทกึหกัจากค่าใช้จ่ายทางการเงนิ ค่าใช้จ่ายทางการเงนิจะบนัทกึในก าไรหรอืขาดทุน
ตลอดอายุของสญัญาเช่า 

 

2.13 เงินกู้ยืม 
 

เงนิกู้ยืมรบัรู้เริม่แรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิง่ตอบแทนที่ได้รบัหกัด้วยต้นทุนการจดัท ารายการที่เกิดขึ้น เงินกู้ยืม  
วดัมลูค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 

ค่าธรรมเนียมทีจ่่ายไปเพื่อใหไ้ดเ้งนิกู้ยมืมาจะรบัรูเ้ป็นค่าธรรมเนียมรอการรบัรูจ้นกระทัง่มกีารถอนเงนิ ซึ่งจะน าไปรวม
ค านวณตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จรงิ หากมีความเป็นไปได้ที่จะไม่ถอนเงิน ค่าธรรมเนียมนี้จะรบัรู้เป็นค่าใช้จ่าย 
จ่ายล่วงหน้าและตดัจ าหน่ายตามระยะเวลาของวงเงนิกูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 

กลุ่มกจิการจะตดัรายการเงนิกู้ยมืออกจากงบแสดงฐานะการเงนิเมื่อภาระผูกพนัตามสญัญานัน้ไดม้กีารปฏบิตัติามแล้ว 
หรอืไดถู้กยกเลิกไปหรอืสิ้นสุดลง ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชขีองหนี้สนิทางการเงนิทีส่ิ้นสุดลงหรอืที่ไดโ้อนให้กบั
กจิการอื่นและสิง่ตอบแทนทีจ่่ายซึง่รวมถงึสนิทรพัย์ทีไ่ม่ใช่เงนิสดทีโ่อนไปหรอืหนี้สนิทีร่บัมาจะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน
เป็นส่วนหนึ่งของตน้ทุนทางการเงนิ 
 

เงนิกู้ยมืจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกจิการไม่มสีทิธิอนัปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนช าระหนี้ออกไปอกีเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 12 เดอืน นับจากวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
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2.14 ต้นทุนกำรกู้ยืม 
 
ตน้ทุนการกูย้มืของเงนิกูย้มืทีกู่้มาโดยทัว่ไปและทีกู่ม้าเป็นการเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า การก่อสรา้ง หรอื
การผลติสนิทรพัย์ทีเ่ขา้เงื่อนไข (สนิทรพัย์ทีต่้องใชร้ะยะเวลาในการท าให้พรอ้มใชห้รอืพรอ้มขายไดต้ามประสงค์) ต้อง
น ามารวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรพัย์ หักด้วยรายได้จากการลงทุนที่เกิดจากการน าเงินกู้ยืมที่กู้มา
โดยเฉพาะ การรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรพัย์สิ้นสุดลงเมื่อการด าเนินการที่จ าเป็นในการเตรียม
สนิทรพัยท์ีเ่ขา้เงื่อนไขใหอ้ยู่ในสภาพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ด้ตามประสงค์หรอืพรอ้มทีจ่ะขายไดเ้สรจ็สิน้ลง  
 
ตน้ทุนการกูย้มือื่น ๆ รบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในงวดทีเ่กดิขึน้ 
 

2.15 ภำษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ส าหรบังวดประกอบด้วยภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงนิได้รอการตัดบญัช ีภาษีเงนิได้  
จะรบัรูใ้นงบก าไรขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงนิได้ทีเ่กี่ยวข้องกบัรายการที่รบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืรายการ  
ทีร่บัรูโ้ดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ  
 
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจบุนั 
 
ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัค านวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคบัใช้อยู่หรอืที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่า  
จะมผีลบงัคบัใชภ้ายในสิ้นรอบระยะเวลาทีร่ายงาน ผูบ้รหิารจะประเมนิสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ 
ในกรณีทีก่ารน ากฎหมายภาษีไปปฏบิตัิขึน้อยู่กบัการตีความ กลุ่มกจิการจะตัง้ประมาณการค่าใชจ้่ายภาษีทีเ่หมาะสม
จากจ านวนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายช าระแก่หน่วยงานจดัเกบ็ภาษ ี
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2.15 ภำษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 
 
ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชรีบัรู้เมื่อเกิดผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสินทรพัย์และหนี้สนิ และราคาตามบญัชี 
ทีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิ อย่างไรกต็ามกลุ่มกจิการจะไม่รบัรูภ้าษีเงนิไดร้อการตดับญัชีส าหรบัผลต่างชัว่คราวทีเ่กดิจาก
เหตุการณ์ต่อไปนี้ 
 
- การรับรู้เริ่มแรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่มี

ผลกระทบต่อก าไรหรอืขาดทุนทัง้ทางบญัชแีละทางภาษ ี 
- ผลต่างชัว่คราวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ทีก่ลุ่มกจิการสามารถควบคุม

จงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวมีความเป็นไปได้ค่อนข้าง  
แน่ว่าจะไม่เกดิขึน้ภายในระยะเวลาทีค่าดการณ์ไดใ้นอนาคต 

 
ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชคี านวณจากอตัราภาษีที่มผีลบงัคบัใช้อยู่หรอืทีค่าดได้ค่อนขา้งแน่ ว่าจะมผีลบงัคบัใชภ้ายใน
สิน้รอบระยะเวลาทีร่ายงาน และคาดว่าอตัราภาษดีงักล่าวจะน าไปใชเ้มื่อสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง
ไดใ้ชป้ระโยชน์ หรอืหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชไีดม้กีารจ่ายช าระ 
 
สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชีจะรบัรู้หากมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมกี าไรทางภาษีเพยีงพอ 
ทีจ่ะน าจ านวนผลต่างชัว่คราวนัน้มาใชป้ระโยชน์  
 
สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชแีละหนี้สนิภาษีเงนิได้รอการตดับัญชีจะแสดงหกักลบกนัก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิ  
ตามกฎหมายที่จะน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และ  
ทัง้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมิน  
โดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดยีวกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ายหนี้สนิและสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธ ิ
 

2.16 ผลประโยชน์พนักงำน 
 

ก) ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้ 
 
ผลประโยชน์พนักงานระยะสัน้ คอื ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายช าระภายใน 12 เดอืนหลงัจากวนัสิ้นรอบ
ระยะเวลาบญัช ีเช่น ค่าจ้าง เงนิเดอืน ลาประจ าปีและลาป่วยที่มกีารจ่ายค่าแรง ส่วนแบ่งก าไรและโบนัส และ 
ค่ารกัษาพยาบาล ของพนักงานปัจจุบันรบัรู้ตามช่วงเวลาการให้บรกิารของพนักงานไปจนถึงวนัสิ้นสุดรอบ
ระยะเวลารายงาน กลุ่มกจิการจะบนัทกึหนี้สนิดว้ยจ านวนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่าย 
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2.16 ผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
ข) โครงกำรสมทบเงิน 

 
กลุ่มกจิการจะจ่ายสมทบใหก้บักองทุนส ารองเลีย้งชพีตามขอ้บงัคบั กลุ่มกจิการไม่มภีาระผกูพนัทีต่้องจ่ายช าระ
เพิม่เตมิเมื่อไดจ้่ายเงนิสมทบแลว้ เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถงึก าหนดช าระ  
 

ค) ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยุ 
 
โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุก าหนดจ านวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รบัเมื่อเกษียณอายุ  
โดยมกัขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการ เช่น อายุ จ านวนปีทีใ่หบ้รกิาร และค่าตอบแทนเมื่อเกษยีณอายุ 
 
ภาระผูกพันผลประโยชน์นี้ค านวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระทุกปี ด้วยวิธี คิดลดแต่ละหน่วย 
ที่ประมาณการไว้ ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดจ่าย  
ในอนาคต โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรฐับาล ซึ่งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมาณการ
กระแสเงนิสด และวนัครบก าหนดของหุน้กู้ใกล้เคยีงกบัระยะเวลาทีต่้องช าระภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์
เมื่อเกษยีณอายุ 
 
ก าไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่จะรบัรูใ้นส่วนของเจ้าของผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นในงวดที่เกดิขึ้น 
และรวมอยู่ในก าไรสะสมในงบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของเจา้ของ  
 
ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก าไรหรอืขาดทุน 
 

2.17 ประมำณกำรหน้ีสิน 
 
กลุ่มกิจการมภีาระผูกพนัในปัจจุบันตามกฎหมายหรอืตามข้อตกลงที่จดัท าไว้ อนัเป็นผลสบืเนื่องมาจากเหตุการณ์  
ในอดตีซึ่งการช าระภาระผูกพนันัน้มคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลใหบ้รษิทัต้องสูญเสยีทรพัยากรออกไป และ
ประมาณการจ านวนทีต่อ้งจ่ายได ้
 
กลุ่มกจิการจะวดัมูลค่าของจ านวนประมาณการหนี้สนิโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องน ามาจ่ายช าระ
ภาระผกูพนั การเพิม่ขึน้ของประมาณการหนี้สนิเน่ืองจากมลูค่าของเงนิตามเวลาจะรบัรูเ้ป็นดอกเบี้ยจ่าย 
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2 นโยบำยกำรบญัชี (ต่อ) 
 

2.18 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุน้สามญัจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจา้ของ   
 
ต้นทุนส่วนเพิม่ที่เกี่ยวข้องกบัการออกหุ้นใหม่หรอืการออกสทิธิในการซื้อหุน้ซึ่งสุทธิจากภาษีจะถูกแสดงเป็นยอดหกั  
ในส่วนของเจา้ของ 
 

2.19 กำรรบัรู้รำยได้ 
 
รายไดห้ลกัรวมถึงรายไดท้ีเ่กดิจากกจิกรรมปกตทิางธุรกจิทุกประเภท รวมถงึรายไดอ้ื่น  ๆ ที่กลุ่มกจิการได้รบัจากการ
ส่งมอบสนิคา้และใหบ้รกิารในกจิกรรมตามปกตธิุรกจิ 
 
กลุ่มกิจการรบัรู้รายได้สุทธิจากภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งกลุ่มกิจการจะรบัรู้รายได้เมื่อคาดว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ 
ทีจ่ะไดร้บัช าระเมื่อส่งมอบสนิคา้หรอืใหบ้รกิาร 
 
ส าหรบัสญัญาทีม่หีลายองคป์ระกอบทีก่ลุ่มกจิการจะตอ้งส่งมอบสนิคา้หรอืใหบ้รกิารหลายประเภท กลุ่มกจิการตอ้งแยก
เป็นแต่ละภาระที่ต้องปฏิบตัิที่แยกต่างหากจากกนั และต้องปันส่วนราคาของรายการของสญัญาดงักล่าวไปยงัแต่ล ะ
ภาระที่ต้องปฏิบตัิตามสดัส่วนของราคาขายแบบเอกเทศหรอืประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ กลุ่มกิจการจะรบัรู้
รายไดข้องแต่ละภาระทีต่อ้งปฏบิตัแิยกต่างหากจากกนัเมื่อกลุ่มกจิการไดป้ฏบิตัติามภาระนัน้แลว้ 
 
กำรให้บริกำร 
 
กลุ่มกจิการรบัรูร้ายไดจ้ากสญัญาใหบ้รกิารทีม่ลีกัษณะการใหบ้รกิารแบบต่อเนื่องตามวธิเีสน้ตรงตลอดระยะเวลาของสญัญา 
โดยทีไ่ม่ไดค้ านึงถงึรอบระยะเวลาการช าระเงนิตามสญัญา 
 

2.20 กำรจ่ำยเงินปันผล 
 
เงินปันผลที่จ่ายไปยังผู้ถือหุ้นของกิจการจะรบัรู้เป็นหนี้สินในงบการเงินเมื่อ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้รบั 
การอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และการจ่ายเงนิปันผลประจ าปีไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
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3 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 

3.1 ปัจจยัควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 

กจิกรรมของกลุ่มกิจการย่อมมคีวามเสีย่งทางการเงนิที่หลากหลายซึ่งไดแ้ก่ ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถงึความเสี่ยง
จากอตัราแลกเปลี่ยน ความเสีย่งดา้นมลูค่ายุตธิรรมอนัเกดิจากการเปลีย่นแปลงในอตัราดอกเบี้ย ความเสีย่งดา้นกระแสเงนิ
สดอนัเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบี้ย และความเสี่ยงด้านราคา) ความเสี่ยงด้านการใหส้นิเชื่อ และความเสีย่ง
ด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงิน  
และแสวงหาวธิีการลดผลกระทบที่ท าให้เสยีหายต่อผลการด าเนินงานทางการเงนิของกลุ่มกิจการให้เหลือน้อยที่สุด
เท่าทีเ่ป็นไปได ้ 
 

การจดัการความเสีย่งด าเนินงานโดยฝ่ายบรหิารของกลุ่มกจิการ เป็นไปตามนโยบายทีอ่นุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิัท 
ฝ่ายบรหิารของกลุ่มกิจการจะชี้ประเด็น ประเมนิ และป้องกนัความเสี่ยงทางการเงนิด้วยการร่วมมอืกนัท างานอย่าง
ใกลช้ดิกบัหน่วยปฏบิตังิานต่างๆ ภายในกลุ่มกจิการ คณะท างานบรหิารความเสีย่งจะก าหนดหลกัการโดยภาพรวมเพื่อ
จดัการความเสี่ยงและนโยบายที่เกี่ยวข้องไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อครอบคลุมความเสี่ยงอย่างเฉพาะเจาะจง เช่น 
ความเสีย่งอตัราดอกเบีย้ ความเสีย่งการใหส้นิเชื่อ และใชก้ารลงทุนโดยใชส้ภาพคล่องส่วนเกนิในการจดัการความเสีย่ง 
 

3.1.1 ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 
 

ความเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ยเกดิขึน้จากความผนัผวนของอตัราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผล
การด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิัท อย่างไรก็ตาม รายได้และกระแสเงนิสดจากการด าเนินงานของ
กลุ่มกจิการส่วนใหญ่ไม่ขึน้กบัการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มกจิการไม่ไดใ้ชอ้นุพนัธ์ดา้นอตัรา
ดอกเบีย้เพื่อป้องกนัความเสีย่งทีเ่กดิจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ดงักล่าว 
 

3.1.2 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน   
 

กลุ่มกจิการไม่มคีวามเสีย่งอย่างเป็นสาระส าคญัจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ เนื่องจากกลุ่มกจิการ 
มลีูกหนี้และเจ้าหนี้ส่วนใหญ่เป็นสกุลเงนิบาท กลุ่มกิจการไม่ได้ใช้อนุพนัธ์ทางการเงนิเพื่อป้องกนัความเสี่ยง 
ทีเ่กดิจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
 

3.1.3 ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 
 

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อของกลุ่มกิจการไม่มีการกระจุกตัวอย่างมสีาระส าคญั นโยบายของบรษิัทคือท าให้
เชื่อมัน่ได้ว่าได้ขายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าที่มีประวัติสินเชื่ออยู่ในระดับ เหมาะสม ฝ่ายบริหารของ 
กลุ่มกจิการเชื่อว่ามูลค่าสูงสุดของความเสีย่งคอืมูลค่าตามบญัชขีองลูกหนี้การคา้หกัดว้ยค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ
ตามทีแ่สดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ  
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3 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
3.1 ปัจจยัควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 

 
3.1.4 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 

 
ความสามารถในการหาแหล่งเงนิลงทุนแสดงให้เห็นได้จากการที่มวีงเงนิอ านวยความสะดวกที่ได้มีการเตรยีมไว้
แล้วอย่างเพยีงพอ ฝ่ายบรหิารของกลุ่มกจิการไดต้ัง้เป้าหมายว่าจะใชค้วามยดืหยุ่นในการระดมเงนิลงทุนโดยการ
รักษาวงเงินสินเชื่อที่ตกลงไว้ให้เพียงพอที่จะหามาได้เนื่ องจากลักษณะธรรมชาติของธุรกิจที่เป็นฐาน 
ของบรษิทัมพีลวตัเปลีย่นแปลงได ้

 
3.2 กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม 

 
เครื่องมอืทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจ าแนกตามวธิกีารประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดบัข้อมูล
สามารถแสดงไดด้งันี้ 
 
(ก) เครื่องมอืทางการเงนิในระดบั 1 

 
มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิทีซ่ื้อขายในตลาดทีม่สีภาพคล่อง อ้างองิจากราคาเสนอซื้อขาย ณ วนัทีใ่น 
งบแสดงฐานะการเงนิ ราคาเสนอซื้อขายที่ใชส้ าหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิที่ถือโดยกลุ่มกจิการไดแ้ก่ ราคาปิด  ที่
อา้งองิจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เครื่องมอืทางการเงนิน้ีรวมอยู่ในระดบั 1 
 

(ข) เครื่องมอืทางการเงนิในระดบั 2 
 
มูลค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิที่ไม่ไดม้กีารซื้อขายในตลาดที่มสีภาพคล่อง (ตราสารอนุพนัธ์ทีม่กีารซื้อ
ขายในตลาดรองที่ไม่ได้มกีารจดัตัง้อย่างเป็นทางการ (Over-The-Counter)) วดัมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมนิ
มูลค่าซึ่งใช้ประโยชน์สูงสุดจากขอ้มูลในตลาดที่สงัเกตได้ที่มอียู่และอ้างอิงจากประมาณการของกจิการเองมาใช้
น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ถ้าข้อมูลที่เป็นสาระส าคญัทัง้หมดในการวดัมูลค่ายุติธรรมได้มาจากข้อมูลที่สงัเกตได ้
เครื่องมอืทางการเงนินัน้จะรวมอยู่ในระดบั 2 
 

(ค) เครื่องมอืทางการเงนิในระดบั 3 
 
ถ้าขอ้มูลทีเ่ป็นสาระส าคญัข้อใดข้อหนึ่งหรอืมากกว่าไม่ไดม้าจากขอ้มูลทีส่งัเกตไดใ้นตลาด เครื่องมอืทางการเงนิ
นัน้จะรวมอยู่ในระดบั 3 
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3 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
3.2 กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม (ต่อ) 

 
ตารางต่อไปนี้แสดงถงึสนิทรพัย์ทางการเงนิของกลุ่มบรษิทัทีว่ดัมูลค่าและรบัรูด้ว้ยมูลค่ายุตธิรรม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2562 

31 ธนัวำคม  
พ.ศ. 2561 

 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 1 

 บำท บำท 
   

สินทรพัย ์   
หลกัทรพัยเ์ผื่อขาย   

   กองทุนรวมตลาดเงนิ (หมายเหตุ 8) 10,146,279 10,030,642 

 
กลุ่มบรษิทัไม่มกีารเปลีย่นแปลงวธิกีารประมาณมลูค่ายุตธิรรมในระหว่างปี 

 
4 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดลุยพินิจ 

 
การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ ได้มกีารประเมนิทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ 
ในอดตีและปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตทีเ่ชื่อว่ามเีหตุผลในสถานการณ์ขณะนัน้ 
 
4.1 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั และข้อสมมติฐำน 

 
กลุ่มกิจการมกีารประมาณการทางบญัช ีและใชข้้อสมมตฐิานที่เกี่ยวขอ้งกบัเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการ 
ทางบัญชีอาจไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประมาณทางการบัญชีที่ส าคัญและข้อสมมติฐานที่มีความเสี่ยงอย่างเป็น
สาระส าคญัทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กดิการปรบัปรุงยอดคงเหลอืของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิในรอบระยะเวลาบญัชีหน้า มดีงันี้ 
 
(ก) ส่วนปรบัปรุงอาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 

 
ฝ่ายบรหิารเป็นผูป้ระมาณการอายุการใชง้านและมูลค่าคงเหลอืส าหรบัส่วนปรบัปรุงอาคาร อุปกรณ์ ยานพาหนะ 
และสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนของบรษิัท โดยฝ่ายบรหิารจะท าการทบทวนค่าเสื่อมราคาเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่า
คงเหลือมคีวามแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรอืมกีารตัดจ าหน่ายสนิทรพัย์ที่เสื่อมสภาพหรอื
ไม่ไดใ้ชง้านเน่ืองจากการขายหรอืเลกิใชง้านหรอืจ าหน่ายออกไป 

  



บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 
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4 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั ข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดลุยพินิจ (ต่อ) 
 
4.1 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั และข้อสมมติฐำน (ต่อ) 

 
(ข) ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานขึ้นอยู่กับหลายปัจจยัที่ใช้ในการค านวณ  
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยมีข้อสมมติฐานหลายตัว รวมถึงข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราคิดลด  
การเปลีย่นแปลงของขอ้สมมตฐิานเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อมลูค่าของภาระผูกพนั 
 
บรษิทัไดพ้จิารณาอตัราคดิลดทีเ่หมาะสมในแต่ละปี ซึ่งไดแ้ก่อตัราดอกเบี้ยทีค่วรจะใชใ้นการก าหนดมลูค่าปัจจุบนั
ของประมาณการกระแสเงนิสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน ในการ
พจิารณาอตัราคดิลดทีเ่หมาะสมบรษิทัพจิารณาใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรฐับาล ซึง่เป็นสกุลเงนิ
เดยีวกบัสกุลเงนิที่ต้องจ่ายช าระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ และมอีายุครบก าหนดใกล้เคยีงกบัระยะเวลาที่ต้อง
จ่ายช าระภาระผกูพนั 
 
ขอ้สมมติฐานหลกัอื่นๆส าหรบัภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงานอ้างองิกบัสถานการณ์ปัจจุบนั  
ในตลาด ขอ้มลูเพิม่เตมิเปิดเผยในหมายเหตุ 17 
 

(ค) ประมาณการยกเลกิบรกิาร 
 
ประมาณการยกเลิกบรกิาร เป็นการปรบัมูลค่าของรายได้จากการให้บรกิาร ด้วยมูลค่าที่คาดว่าอาจเรยีกช าระ
ไม่ไดจ้ากลูกคา้ ผูบ้รหิารใชดุ้ลยพนิิจในการประมาณการโดยพจิารณาจากหลายๆวธิผีสมกนั เช่น ตามอตัรารอ้ย
ละของรายได ้ประสบการณ์การเกบ็หนี้ โดยพจิารณาสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิปัจจุบนัร่วมดว้ย อย่างไรกต็าม
การใช้วธิีประมาณการและสมมติฐานต่างๆเหล่านี้อาจมผีลกระทบต่อมูลค่าการประมาณการยกเลิกบรกิารและ 
อาจตอ้งมกีารปรบัปรุงประมาณการดงักล่าวในอนาคต 
 

5 กำรจดักำรควำมเส่ียงในส่วนของทุน 
 
วตัถุประสงค์ของกลุ่มกจิการในการบรหิารทุนของบรษิทันัน้เพื่อด ารงไวซ้ึ่งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องของ  
กลุ่มกิจการเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสยีอื่น และเพื่อด ารงไว้ซึ่งโครงสรา้งของทุน  
ทีเ่หมาะสมเพื่อลดตน้ทุนของเงนิทุน 
 
ในการด ารงไวห้รอืปรบัโครงสรา้งของทุน กลุ่มกิจการอาจปรบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลให้กบัผูถ้ือหุ้น การคนืทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น 
การออกหุน้ใหม่ หรอืการขายทรพัยส์นิเพื่อลดภาระหนี้สนิ  
 

 



บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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6 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 

งบการเงนิรวมกลุ่มกจิการมสี่วนงานทีร่ายงานสามส่วนงาน ซึ่งประกอบดว้ย การใหบ้รกิารส่งและการแพร่ขอ้ความผ่านช่องทางโทรคมนาคม การใหบ้รกิารทีป่รกึษาเพื่อพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์
ส าหรบัอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ และการใหเ้ช่า ขายพืน้ทีโ่ฆษณาทางช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
 

ส่วนงานด าเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่น าเสนอให้ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือ กรรมการบริหาร ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุด 
ดา้นการด าเนินงานเพื่อการจดัสรรทรพัยากรและประเมนิผลการปฏบิตังิานของส่วนงานโดยพจิารณาจากผลการด าเนินงานตามส่วนงาน 
 

ผูม้อี านาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการด าเนินงานไดพ้จิารณาแลว้ว่าส่วนงานทีร่ายงาน มดีงันี้ 
 งบกำรเงินรวม 

 
ให้บริกำรส่งและกำรแพร่ขอ้ควำม

ผ่ำนช่องทำงโทรคมนำคม  
ให้บริกำรท่ีปรึกษำเพ่ือพฒันำโปรแกรม

คอมพิวเตอรส์ ำหรบัอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส ์
ให้เช่ำ ขำย พื้นท่ีโฆษณำทำง

ช่องทำงอิเลก็ทรอนิกส ์ รวม 
 บำท บำท บำท บำท 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562     
รายไดร้วม 274,261,447 24,161,585 3,620,430 302,043,462 
     
ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน 73,582,749 7,092,837 (858,753) 79,816,833 
รายไดอ้ื่น    62,842 
ค่าใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถปันส่วนได ้    (34,775,699) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม    (344,518) 
ตน้ทุนทางการเงนิ    (235,051) 
ก าไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้    44,524,407 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้    (5,019,543) 

ก าไรสุทธ ิ    39,504,864 
     
สนิทรพัยใ์นงบการเงนิทัง้สิน้    140,718,697 
จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้     
   เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ 274,261,447 - 3,620,430 277,881,877 
   ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ - 24,161,585 - 24,161,585 
รวมรายได ้
 274,261,447 24,161,585 3,620,430 302,043,462 

  



บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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6 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ) 
 
รายละเอยีดขอ้มลูทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงานดงันี้ (ต่อ) 
 
 งบกำรเงินรวม 

 
ให้บริกำรส่งและกำรแพร่ขอ้ควำม

ผ่ำนช่องทำงโทรคมนำคม  
ให้บริกำรท่ีปรึกษำเพ่ือพฒันำโปรแกรม

คอมพิวเตอรส์ ำหรบัอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส ์
ให้เช่ำ ขำย พื้นท่ีโฆษณำทำง

ช่องทำงอิเลก็ทรอนิกส ์ รวม 

 บำท บำท บำท บำท 

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561     

รายไดร้วม 273,676,499 11,650,336 4,155,663 289,482,498 
     

ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน 70,791,546 (2,135,340) 425,237 69,081,443 
รายไดอ้ื่น    378,034 
ค่าใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถปันส่วนได ้    (39,033,823) 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม    (353,934) 
ตน้ทุนทางการเงนิ    (271,903) 
ก าไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้    29,799,817 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้    (512,288) 

ก าไรสุทธ ิ    29,287,529 
     

สนิทรพัยใ์นงบการเงนิทัง้สิน้    174,731,522 

จงัหวะเวลำกำรรบัรู้รำยได้     
   เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ 273,676,499 - 4,155,663 277,832,162 
   ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ - 11,650,336 - 11,650,336 

รวมรายได ้ 273,676,499 11,650,336 4,155,663 289,482,498 

     



บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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7 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงนิสดในมอื 12,875 29,755 3,601 21,388 
เงนิฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 41,818,732 62,237,349 26,650,556 28,571,976 

 41,831,607 62,267,104 26,654,157 28,593,364 

 
8 เงินลงทุนระยะสัน้ 

 
กลุ่มบรษิทัมเีงนิลงทุนระยะสัน้ดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561 

 รำคำทุน  มูลค่ำยุติธรรม รำคำทุน  มูลค่ำยุติธรรม 
 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินลงทุนระยะสัน้     
หลกัทรพัยเ์ผื่อขาย - กองทุนรวมตลาดเงนิ 10,002,000 10,146,279 10,002,000 10,030,642 

 
ในระหว่างปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 เงนิลงทุนในหลกัทรพัยร์ะยะสัน้มกีารเปลีย่นแปลงดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวมและ 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 10,030,642 - 
ยอดซื้อหลกัทรพัย์ - 10,002,000 
ยอดขายหลกัทรพัย์ - - 
การเปลี่ยนแปลงมลูค่ายุตธิรรมของหลกัทรพัย์เผื่อขาย 115,637 28,642 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ 10,146,279 10,030,642 

  



บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

กรรมการ ________________________________ กรรมการ ________________________________ 
    นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                         นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์ 

 

38 

9 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหน้ีกำรค้ำ     
ลูกหนี้การคา้ - บุคคลภายนอก 37,949,672 37,634,393 26,180,006 11,453,437 
รายไดค้า้งรบั 31,115,983 48,816,774 28,991,504 14,371,964 
เชค็รบัลงวนัทีล่่วงหน้า 20,020 - - - 
รวมลูกหนี้การคา้ 69,085,675 86,451,167 55,171,510 25,825,401 
หกั  ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู - - - - 

ลูกหนี้การคา้ - สุทธ ิ 69,085,675 86,451,167 55,171,510 25,825,401 
     

ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหนี้อื่น - บรษิทัย่อย (หมายเหตุ 26) - - 146,721 203,523 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 530,785 440,709 396,409 289,987 
เงนิจ่ายล่วงหน้า - 864,000 - 864,000 
รวมลูกหนี้อื่น 530,785 1,304,709 543,130 1,357,510 
หกั  ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู - - - - 

ลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 530,785 1,304,709 543,130 1,357,510 
     

รวมลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 69,616,460 87,755,876 55,714,640 27,182,911 

 
ลูกหนี้การคา้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม แยกตามอายุหนี้ทีค่า้งช าระไดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหน้ีกำรค้ำ     
ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ 24,556,541 35,840,323 19,470,738 9,766,157 
คา้งช าระไม่เกนิ 3 เดอืน 13,393,132 1,794,070 6,709,268 1,687,280 

รวมลูกหนี้การคา้ 37,949,672 37,634,393 26,180,006 11,453,437 
หกั  ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู - - - - 

ลูกหนี้การคา้ - สุทธ ิ 37,949,672 37,634,393 26,180,006 11,453,437 

  



บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

กรรมการ ________________________________ กรรมการ ________________________________ 
    นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                         นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์ 
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10 สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ภาษถีูกหกั ณ ทีจ่่าย 7,610,547 4,706,458 3,631,166 3,610,875 
ลูกหนี้กรมสรรพากร 453,175 25,748 - - 
เงนิประกนัสญัญาใหบ้รกิาร 200,000 - 200,000 - 
 8,263,722 4,732,206 3,831,166 3,610,875 

 
11 เงินลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วม 

 
จ านวนทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิมดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 วิธีส่วนได้เสีย วิธีส่วนได้เสีย วิธีรำคำทุน วิธีรำคำทุน 

 บำท บำท บำท บำท 
     

บรษิทัร่วม 1,045,412 1,389,930 2,250,000 2,250,000 

 
จ านวนทีร่บัรูใ้นงบก าไรขาดทุนมดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรบัปี สิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

บรษิทัร่วม (344,518) (353,934) - - 

 
  



บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

กรรมการ ________________________________ กรรมการ ________________________________ 
    นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                         นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์ 
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11 เงินลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 
(ก) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

 
รายการขา้งล่างนี้แสดงรายชื่อบรษิทัร่วม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ทีม่สีาระส าคญัต่อกลุ่มกจิการตามความเหน็ของ
กรรมการ บรษิัทร่วมดงักล่าวมทีุนเรอืนหุ้นทัง้หมดเป็นหุ้นสามญั ซึ่งกลุ่มกิจการได้ถือหุ้นทางตรง ประเทศที่จดทะเบียน
จดัตัง้เป็นแห่งเดยีวกบัสถานทีห่ลกัในการประกอบธุรกจิ 
 

  
ประเทศท่ี  

สดัส่วนของส่วนได้เสีย 
(ร้อยละ)  

ช่ือ จดทะเบียนจดัตัง้ ลกัษณะของธรุกิจ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 วิธีกำรวดัมลูค่ำ 
      

บรษิทั บอรน์ ดจิติอล จ ากดั ไทย พฒันาโปรแกรม 
คอมพวิเตอรส์ าหรบั 

อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์

45.00 45.00 วธิสี่วนไดเ้สยี 

 
การเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี้ 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

ยอดคงเหลอืต้นปี 2,250,000 2,250,000 

ยอดคงเหลอืปลายปี 2,250,000 2,250,000 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกลุ่มกิจการใน บริษัท บอร์น ดิจิตอล จ ากัด  
มจี านวน 1,045,412 บาท (พ.ศ. 2561 : จ านวน 1,389,930 บาท) 

  



บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

กรรมการ ________________________________ กรรมการ ________________________________ 
    นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                         นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์ 
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11 เงินลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 
(ก) เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

 
ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรปุส ำหรบับริษทัร่วม 
 
ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลทางการเงินแบบสรุปส าหรบับริษัทร่วมที่มีสาระส าคัญต่อกลุ่มกิจการ ข้อมูลที่เปิดเผย  
เป็นจ านวนที่แสดงอยู่ในงบการเงนิของบรษิัทร่วม (ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในบรษิัทร่วมดงักล่าว)  
ซึ่งได้ปรบัปรุงด้วยรายการปรบัปรุงที่จ าเป็นส าหรบัการปฏิบตัิตามวธิีส่วนได้เสยี รวมถึงการปรบัปรุงมูลค่ายุติธรรม  
และการปรบัปรุงเกีย่วกบัความแตกต่างของนโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการและบรษิทัร่วม 
 
งบแสดงฐำนะกำรเงินโดยสรปุ 
 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

สินทรพัยห์มุนเวียนรวม 2,361,052 3,138,886 
   

หน้ีสินหมุนเวียนรวม (37,915) (50,152) 
   

สนิทรพัยส์ุทธ ิ 2,323,137 3,088,734 

 
งบก ำไรขำดทุนโดยสรปุ 
 
 ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

รายได ้ 12,488 1,013,732 
   

ก าไรหรอืขาดทุนจากการด าเนินงานต่อเนื่อง (765,597) (786,520) 
ก าไรหลงัภาษีจากการด าเนินงานต่อเนื่อง (765,597) (786,520) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม (765,597) (786,520) 

  



บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

กรรมการ ________________________________ กรรมการ ________________________________ 
    นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                         นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์ 
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11 เงินลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 
(ก) เงินลงทุนในบริษทัร่วม (ต่อ) 

 
กำรกระทบยอดรำยกำรข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรปุ 
 
การกระทบยอดรายการระหว่างขอ้มลูทางการเงนิโดยสรุปกบัมลูค่าตามบญัชขีองส่วนไดเ้สยีของกจิการในบรษิทัร่วม 
 
ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรปุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

สนิทรพัยส์ุทธ ิณ วนัสิน้ปี 2,323,137 3,088,734 
ส่วนไดเ้สยีของกลุ่มกจิการในบรษิทัร่วม (รอ้ยละ) 45 45 
มลูค่าตามบญัช ี 1,045,412 1,389,930 

 
(ข) บริษทัย่อย 

 
กลุ่มกิจการมีบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้  บริษัทย่อยดังกล่าวได้รวมอยู่ในการจัดท า 
งบการเงนิรวมของกลุ่มกจิการ บรษิทัย่อยดงักล่าวมหุีน้ทุนเป็นหุน้สามญัเท่านัน้ โดยกลุ่มกจิการถอืหุน้ทางตรง สดัส่วน
ของส่วนไดเ้สยีในความเป็นเจา้ของทีก่ลุ่มกจิการถอือยู่เท่ากบัสทิธใินการออกเสยีงในบรษิทัย่อยทีถ่อืโดยกลุ่มกจิการ  
 
กลุ่มกิจกำรและบริษทั 

   สดัส่วนของส่วนได้เสีย 

 ประเทศท่ี ลกัษณะของ (ร้อยละ) 

ช่ือ จดทะเบียนจดัตัง้ ธรุกิจ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

บรษิทั มติซุย ไอซที ีจ ากดั ไทย ผลติและพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 99.99 99.99 
บรษิทั พรอ็พเทค จ ากดั ไทย พฒันาเวบ็ไซต์เพือ่ใหบ้รกิารโฆษณา 99.99 99.99 
บรษิทั ธรรม ดจิติอล จ ากดั ไทย ผลติและพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 99.99 99.99 
 

  



บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

กรรมการ ________________________________ กรรมการ ________________________________ 
    นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                         นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์ 
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11 เงินลงทุนในบริษทัย่อย และบริษทัร่วม (ต่อ) 
 
(ข) บริษทัย่อย (ต่อ) 

 
การเปลี่ยนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท 
   

ยอดคงเหลอืต้นปี 12,999,780 7,999,780 
ลงทุนเพิม่ 5,000,000 5,000,000 

ยอดคงเหลอืปลายปี 17,999,780 12,999,780 

 
ปี พ.ศ. 2562 
 
เมื่อวนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 บรษิัท ธรรม ดจิติอล จ ากดัได้จดทะเบียนเพิม่ทุนกบักระทรวงพาณิชย์ โดยการ 
เพิม่หุน้สามญัอกี 1,000,000 หุ้น เป็น 2,000,000 หุน้ โดยมมีูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 5 บาท บรษิัทจ่ายเพิม่ทุนส าหรบัหุ้นสามญั 
1,000,000 หุน้ คดิเป็นจ านวน 5,000,000 บาท ในวนัเดยีวกนั 
 
ปี พ.ศ. 2561 
 
เมื่อวนัที ่23 มกราคม พ.ศ. 2561 บรษิทั ธรรม ดจิติอล จ ากดั ไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนกบักระทรวงพาณิชย์ โดยการเพิม่ 
หุน้สามญัอกี 600,000 หุน้ เป็น 1,000,000 หุน้ โดยมมีูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 5 บาท บรษิัทจ่ายเพิม่ทุนส าหรบัหุน้สามญั 
600,000 หุน้ คดิเป็นจ านวน 3,000,000 บาท ในวนัเดยีวกนั 
 
เมื่อวนัที ่20 เมษายน พ.ศ. 2561 บรษิทั พรอ็พเทค จ ากดั ไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนกบักระทรวงพาณิชย ์โดยการเพิม่หุน้
สามัญอีก 20,000 หุ้น เป็น 70,000 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท บริษัทจ่ายเพิ่มทุนส าหรบัหุ้นสามัญ 
20,000 หุน้ คดิเป็นจ านวน 2,000,000 บาท ในวนัเดยีวกนั 
 

 



บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

กรรมการ ________________________________ กรรมการ ________________________________ 
    นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                         นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์ 
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12 ส่วนปรบัปรงุอำคำร อปุกรณ์ และยำนพำหนะ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 
ส่วนปรบัปรงุอำคำร เครื่องใช้ส ำนักงำน 

อปุกรณ์
คอมพิวเตอร ์ ยำนพำหนะ รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท 

วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561      
ราคาทุน 131,705 98,531 1,511,184 8,318,383 10,059,803 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (511) (16,513) (329,467) (2,184,159) (2,530,650) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 131,194 82,018 1,181,717 6,134,224 7,529,153 
      

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561      
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 131,194 82,018 1,181,717 6,134,224 7,529,153 
ซื้อสนิทรพัย ์ 280,203  87,324 454,614  - 822,141 
ค่าเสื่อมราคา (72,163) (31,450) (364,751) (1,147,196) (1,615,560) 
ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 339,234 137,892 1,271,580 4,987,028 6,735,734 
      

วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561      
ราคาทุน 411,908 185,855 1,965,798 8,318,383 10,881,944 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (72,674) (47,963) (694,218) (3,331,355) (4,146,210) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 339,234 137,892 1,271,580 4,987,028 6,735,734 
  



บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

กรรมการ ________________________________ กรรมการ ________________________________ 
    นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                         นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์ 
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12 ส่วนปรบัปรงุอำคำร อปุกรณ์ และยำนพำหนะ (ต่อ) 
 งบกำรเงินรวม 
  

ส่วนปรบัปรงุอำคำร 
 

เครื่องใช้ส ำนักงำน 
อปุกรณ์

คอมพิวเตอร ์
 

ยำนพำหนะ 
ส่วนปรบัปรงุอำคำร

ระหว่ำงติดตัง้ 
 

รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 

วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562       
ราคาทุน 411,908 185,855 1,965,798 8,318,383 - 10,881,944 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (72,674) (47,963) (694,218) (3,331,355) - (4,146,210) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 339,234 137,892 1,271,580 4,987,028 - 6,735,734 
       

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562       
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 339,234 137,892 1,271,580 4,987,028 - 6,735,734 
ซื้อสนิทรพัย ์ 117,422 221,310 924,246 - 974,369 2,237,347 
โอนเขา้ (ออก) 974,369 - - - (974,369) - 
จ าหน่าย - - (8,997) - - (8,997) 
ตดัจ าหน่าย - - (15,053) - - (15,053) 
ค่าเสื่อมราคา (216,129) (61,131) (458,823) (1,047,761) - (1,783,844) 
ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 1,214,896 298,071 1,712,953 3,939,267 - 7,165,187 
       

วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562       
ราคาทุน 1,503,699 407,165 2,682,969 8,318,383 - 12,912,216 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (288,803) (109,094) (970,016) (4,379,116) - (5,747,029) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 1,214,896 298,071 1,712,953 3,939,267 - 7,165,187 

  



บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

กรรมการ ________________________________ กรรมการ ________________________________ 
    นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                         นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์ 
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12 ส่วนปรบัปรงุอำคำร อปุกรณ์ และยำนพำหนะ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส่วนปรบัปรงุอำคำร เครื่องใช้ส ำนักงำน 
อปุกรณ์

คอมพิวเตอร ์ ยำนพำหนะ รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท 

วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561      
ราคาทุน 131,705 67,252 723,916 6,791,000 7,713,873 
หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม (511) (1,195) (49,651) (1,565,370) (1,616,727) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 131,194 66,057 674,265 5,225,630 6,097,146 
      

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561      
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 131,194 66,057 674,265 5,225,630 6,097,146 
ซื้อสนิทรพัย ์ 280,203 87,324 311,866 - 679,393 
ค่าเสื่อมราคา - สุทธ ิ (72,163) (25,197) (184,023) (913,780) (1,195,163) 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 339,234 128,184 802,108 4,311,850 5,581,376 
      

วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561      
ราคาทุน 411,908 154,576 1,035,782 6,791,000 8,393,266 
หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม (72,674) (26,392) (233,674) (2,479,150) (2,811,890) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 339,234 128,184 802,108 4,311,850 5,581,376 

  



บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

กรรมการ ________________________________ กรรมการ ________________________________ 
    นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                         นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์ 
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12 ส่วนปรบัปรงุอำคำร อปุกรณ์ และยำนพำหนะ (ต่อ) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส่วนปรบัปรงุอำคำร เครื่องใช้ส ำนักงำน 
อปุกรณ์

คอมพิวเตอร ์ ยำนพำหนะ 
ส่วนปรบัปรงุอำคำร

ระหว่ำงติดตัง้ รวม 

 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 

วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2562       
ราคาทุน 411,908 154,576 1,035,782 6,791,000 - 8,393,266 
หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม (72,674) (26,392) (233,674) (2,479,150) - (2,811,890) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 339,234 128,184 802,108 4,311,850 - 5,581,376 
       

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562       
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 339,234 128,184 802,108 4,311,850 - 5,581,376 
ซื้อสนิทรพัย ์ 117,422 221,310 81,440 - 974,369 1,394,541 
โอนเขา้ (ออก) 974,369 - - - (974,369) - 
ค่าเสื่อมราคา - สุทธ ิ (216,129) (55,457) (214,104) (913,780) - (1,399,470) 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 1,214,896 294,037 669,444 3,398,070 - 5,576,447 
       

วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562       
ราคาทุน 1,503,699 375,886 1,117,222 6,791,000 - 9,787,807 
หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม (288,803) (81,849) (447,778) (3,392,930) - (4,211,360) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 1,214,896 294,037 669,444 3,398,070 - 5,576,447 

 



บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

กรรมการ ________________________________ กรรมการ ________________________________ 
    นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                         นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์ 
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12 ส่วนปรบัปรงุอำคำร อปุกรณ์ และยำนพำหนะ (ต่อ) 
 
ค่าเสื่อมราคาส่วนปรบัปรุงอาคาร อุปกรณ์ และยานพาหนะ บนัทกึอยู่ในก าไรขาดทุนโดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ตน้ทุนจากการใหบ้รกิาร 346,070 260,448 153,880 140,418 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 1,437,774 1,355,112 1,245,590 1,054,745 

รวม 1,783,844 1,615,560 1,399,470 1,195,163 

 
สนิทรพัย์ตามสญัญาเช่าการเงนิทีก่ลุ่มกจิการเป็นผูเ้ช่าซึ่งรวมแสดงในรายการขา้งต้นประกอบดว้ยยานพาหนะ มรีายละเอยีด
ดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ราคาทุนของสนิทรพัยต์ามสญัญาเช่าการเงนิ 3,948,500 6,791,000 3,948,500 6,791,000 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (1,231,072) (2,479,150) (1,231,072) (2,479,150) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 2,717,428 4,311,850 2,717,428 4,311,850 
 

  



บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

กรรมการ ________________________________ กรรมการ ________________________________ 
    นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                         นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์ 
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13 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน  

 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 

 

ต้นทุนเวบ็ไซต์ 
และสิทธิกำรใช้

โปรแกรม 
สิทธิกำรใช้
โปรแกรม 

 คอมพิวเตอร ์ คอมพิวเตอร ์

 บำท บำท 

วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2561   
ราคาทุน 1,689,245 64,700 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (525,146) (10,670) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 1,164,099 54,030 
   

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561   
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 1,164,099 54,030 
ซื้อสนิทรพัย์ 42,270 21,000 
ค่าตดัจ าหน่าย (226,482) (16,069) 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 979,887 58,961 
   

วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561   
ราคาทุน 1,731,515 85,700 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (751,628) (26,739) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 979,887 58,961 
   

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562   
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 979,887 58,961 
ค่าตดัจ าหน่าย (228,600) (17,139) 

ราคาตามบญัชสีิน้ปี - สุทธ ิ 751,287 41,822 
   

วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562   
ราคาทุน 1,731,515 85,700 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (980,228) (43,878) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 751,287 41,822 

  



บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

กรรมการ ________________________________ กรรมการ ________________________________ 
    นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                         นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์ 
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14 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม สามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
   สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     
      ทีจ่ะใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดอืน 1,127,615 401,112 97,005 - 
   สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีี ่     
      จะใชป้ระโยชน์เกนิกว่า 12 เดอืน 736,718 395,484 542,822 304,703 
 1,864,333 796,596 639,827 304,703 
     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
   หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     
      ทีจ่ะจ่ายช าระภายใน 12 เดอืน (593,916) (326,617) (28,856) (5,728) 
   หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     
      ทีจ่ะจ่ายช าระเกนิกว่า 12 เดอืน - - - - 
 (593,916) (326,617) (28,856) (5,728) 
     

ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สุทธิ 1,270,417 469,979 610,971 298,975 

 
รายการเคลื่อนไหวของภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
วนัที ่1 มกราคม 469,979 233,925 298,975 200,502 
เพิม่ / (ลด) ในก าไรหรอืขาดทุน 819,810 215,320 346,045 85,734 
เพิม่ / (ลด) ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น  (19,372) 20,734 (34,049) 12,739 
วนัที ่31 ธนัวาคม 1,270,417 469,979 610,971 298,975 

  



บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

กรรมการ ________________________________ กรรมการ ________________________________ 
    นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                         นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์ 
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14 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 
 
รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัย์และหนี้สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 

ภำระผกูพนั 
ผลประโยชน์ 

พนักงำน 
ประมำณกำร 

ค่ำรือ้ถอน 
กำรเปล่ียนแปลง 

มูลค่ำลูกหน้ี รวม 

 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 386,398 9,086 401,112 796,596 
ภาษเีพิม่ / (ลด) ในก าไรหรอืขาดทุน 324,072 13,407 305,214 642,693 
ภาษเีพิม่ / (ลด) ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 3,755 - - 3,755 

วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 714,225 22,493 706,326 1,443,044 

     
วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 233,925 - - 233,925 
ภาษเีพิม่ / (ลด) ในก าไรหรอืขาดทุน 126,011 9,086 401,112 536,209 
ภาษเีพิม่ / (ลด) ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 26,462 - - 26,462 

วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 386,398 9,086 401,112 796,596 

 

 งบกำรเงินรวม 

 
กำรเปล่ียนแปลง 

มูลค่ำเจ้ำหน้ี 

ก ำไรจำกกำร
เปล่ียนแปลง 

มูลค่ำยุติธรรม รวม 

 บำท บำท บำท 
    

หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี    
วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 (320,889) (5,728) (326,617) 
ภาษเีพิม่ / (ลด) ในก าไรหรอืขาดทุน 177,117 - 177,117 
ภาษเีพิม่ / (ลด) ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - (23,127) (23,127) 

วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 (143,772) (28,855) (172,627) 

    
วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 - - - 
ภาษเีพิม่ / (ลด) ในก าไรหรอืขาดทุน (320,889) - (320,889) 
ภาษเีพิม่ / (ลด) ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - (5,728) (5,728) 

วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 (320,889) (5,728) (326,617) 



บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

กรรมการ ________________________________ กรรมการ ________________________________ 
    นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                         นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์ 
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14 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 
 
รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัย์และหนี้สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงันี้ (ต่อ) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ภำระผกูพนั 
ผลประโยชน์ 

พนักงำน 
ประมำณกำร 

ค่ำรือ้ถอน รวม 

 บำท บำท บำท 
    

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี    
วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 295,617 9,086 304,703 
ภาษเีพิม่ / (ลด) ในก าไรหรอืขาดทุน 235,634 13,407 249,041 
ภาษเีพิม่ / (ลด) ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น (10,922) - (10,922) 

วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 520,329 22,493 542,822 

    
วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 200,502 - 200,502 
ภาษเีพิม่ / (ลด) ในก าไรหรอืขาดทุน 76,648 9,086 85,734 
ภาษเีพิม่ / (ลด) ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 18,467 - 18,467 

วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 295,617 9,086 304,703 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
กำรเปล่ียนแปลง 

มูลค่ำเจ้ำหน้ี 

ก ำไรจำกกำร
เปล่ียนแปลง 

มูลค่ำยุติธรรม รวม 

 บำท บำท บำท 
    

หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี    
วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 - (5,728) (5,728) 
ภาษเีพิม่ / (ลด) ในก าไรหรอืขาดทุน 97,004 - 97,004 
ภาษเีพิม่ / (ลด) ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - (23,127) (23,127) 

วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 97,004 (28,855) 68,149 

    
วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 - - - 
ภาษเีพิม่ / (ลด) ในก าไรหรอืขาดทุน - - - 
ภาษเีพิม่ / (ลด) ในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - (5,728) (5,728) 

วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 - (5,728) (5,728) 
 



บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

กรรมการ ________________________________ กรรมการ ________________________________ 
    นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                        นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์ 
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14 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (ต่อ) 
 
สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อตดับญัชสี าหรบัรายการขาดทุนทางภาษีทีย่งัไม่ไดใ้ชย้กไปจะรบัรูไ้ม่เกนิจ านวนทีเ่ป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่า
จะมกี าไรทางภาษีในอนาคตเพยีงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีนัน้ กลุ่มกิจการไม่ได้รบัรูส้นิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี  
ในงบการเงนิรวมจ านวน 1,377,237 บาท (พ.ศ. 2561 : 876,913 บาท) ที่เกิดจากรายการขาดทุนจ านวน 6,886,183 บาท 
(พ.ศ. 2561 : 4,384,566 บาท) ที่สามารถยกไปเพื่อหกักลบก าไรทางภาษีในอนาคต โดยรายการขาดทุนจ านวนเงนิ 6,886,183 บาท 
(พ.ศ. 2561 : 4,384,566 บาท) จะหมดอายุใน พ.ศ. 2566 ถงึ พ.ศ. 2568 (พ.ศ. 2561 : พ.ศ. 2565 ถงึพ.ศ. 2567) 

 
15 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน  
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

เจ้ำหน้ีกำรค้ำ      
เจา้หนี้การคา้ - บุคคลภายนอก 36,251,695 83,278,921 28,624,925 18,594,439 
เจา้หนี้การคา้ - บรษิทัย่อย (หมายเหตุ 26) - - 4,731,336 2,985,739 
เชค็จ่ายล่วงหน้า - 59,064 - 59,064 

รวมเจา้หนี้การคา้ 36,251,695 83,337,985 33,356,261 21,639,242 
     
เจ้ำหน้ีอ่ืน     
เจา้หนี้อื่น 445,006 49,245 146,588 33,525 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 4,474,189 2,920,859 3,570,970 1,998,112 
ค่าใชจ้่ายจากการส่งเสรมิการขายคา้งจ่าย 5,090,553 1,337,875 3,469,130 1,337,875 
รายไดร้อการรบัรู ้ 1,084,657 - 501,407 - 
เงนิรบัล่วงหน้าจากลูกคา้ - 950 - - 

รวมเจา้หนี้อื่น 11,094,405 4,308,929 7,688,095 3,369,512 
     

รวมเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 47,346,100 87,646,914 41,044,356 25,008,754 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ.2562 ภาระที่ต้องปฏิบัติที่ยงัไม่เสรจ็สิ้นจากสญัญาที่ท ากบัลูกค้าในงบการเงนิรวมและงบการเงนิ
เฉพาะเป็นจ านวน 1,084,657 และ 501,407 บาท ตามล าดบั ซึ่งจะรบัรูเ้ป็นรายได้ในรอบระยะเวลารายงานถดัไปทัง้จ านวน 
ภายหลงัจากทีก่ลุ่มกจิการส่งมอบภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ 

  



บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

กรรมการ ________________________________ กรรมการ ________________________________ 
    นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                        นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์ 

 

54 

16 หน้ีสินภำยใต้สญัญำเช่ำทำงกำรเงิน  
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

หนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงนิ     
   ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 313,534 592,820 313,534 592,820 
หนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงนิ 2,129,898 2,443,432 2,129,898 2,443,432 

รวม 2,443,432 3,036,252 2,443,432 3,036,252 

 
จ านวนเงนิขัน้ต ่าทีต่อ้งจ่ายซึง่บนัทกึเป็นหนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงนิ มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ครบก าหนดภายในไม่เกนิ 1 ปี 487,620 795,179 487,620 795,179 
ครบก าหนดเกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 2,344,395 2,832,015 2,344,395 2,832,015 
หกั  ค่าใชจ้่ายทางการเงนิในอนาคตของ     
           สญัญาเช่าทางการเงนิ (388,583) (590,942) (388,583) (590,942) 
มลูค่าปัจจุบนัของหนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงนิ 2,443,432 3,036,252 2,443,432 3,036,252 

     
หนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงนิ     
   - ส่วนทีห่มุนเวยีน 313,534 592,820 313,534 592,820 
   - ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 2,129,898 2,443,432 2,129,898 2,443,432 
 2,443,432 3,036,252 2,443,432 3,036,252 

 
  



บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

กรรมการ ________________________________ กรรมการ ________________________________ 
    นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                        นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์ 

 

55 

16 หน้ีสินภำยใต้สญัญำเช่ำทำงกำรเงิน (ต่อ) 
 
มลูค่าปัจจุบนัของหนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงนิมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ครบก าหนดภายในไม่เกนิ 1 ปี 313,534 592,820 313,534 592,820 
ครบก าหนดเกนิ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 5 ปี 2,129,898 2,443,432 2,129,898 2,443,432 
 2,443,432 3,036,252 2,443,432 3,036,252 

 
การกระทบยอดหนี้สนิทีเ่กดิจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 
 

 
31 ธนัวำคม
พ.ศ. 2561 

หน้ีสินภำยใต้
สญัญำเช่ำทำง

กำรเงิน 
31 ธนัวำคม
พ.ศ. 2562 

 บำท บำท บำท 
    

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร    

หนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงนิ 3,036,252 (592,820) 2,443,432 

 
17 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน  

 
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

หนี้สนิสุทธทิีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ 3,571,127 1,931,991 2,601,646 1,478,084 

  



บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

กรรมการ ________________________________ กรรมการ ________________________________ 
    นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                        นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์ 
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17 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 

รายการเคลื่อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ทีก่ าหนดไวร้ะหว่างปีมดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

วนัที ่1 มกราคม 1,931,991 1,169,623 1,478,084 1,002,511 
     

ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 1,006,596 592,726 711,774 351,283 
ตน้ทุนบรกิารในอดตี 525,108 - 401,771 - 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 88,654 37,332 64,628 31,954 

   รวมตน้ทุน 1,620,358 630,058 1,178,173 383,237 
     

การวดัมลูค่าใหม่     
   ผลก าไรทีเ่กดิจากการเปลี่ยนแปลง     
      ขอ้สมมตดิา้นประชากรศาสตร์ (629,816) - (491,382) - 
   ผลขาดทุนทีเ่กดิจากการเปลี่ยนแปลง     
      ขอ้สมมตทิางการเงนิ 132,115 - 82,084 - 
   ผลขาดทุนทีเ่กดิจากประสบการณ์ 516,479 132,310 354,687 92,336 

   รวมการวดัมลูค่าใหม่ 18,778 132,310 (54,611) 92,336 
     

วนัที ่31 ธนัวาคม 3,571,127 1,931,991 2,601,646 1,478,084 
 

เมื่อวนัที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 พระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงานฉบบัแก้ไขได้ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะมผีล
บังคบัใช้เมื่อพ้นก าหนด 30 วนั นับแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญได้แก่ ค่าชดเชยส าหรบั
พนักงานที่เกษียณอายุและมีอายุงานมากกว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี จะเปลี่ยนจากจ านวน 300 วนั ของค่าจ้างอตัราสุดท้ายเป็น 
400 วนั ของค่าจา้งอตัราสุดทา้ย โดยผลกระทบต่อขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ ไดบ้นัทกึในก าไร
ขาดทุนในไตรมาสทีส่อง ปี พ.ศ. 2562 ทัง้จ านวน 

ค่าใช้จ่ายจ านวน 723,694 บาท และ 281,509 บาท (พ.ศ. 2561 : 370,994 บาท และ 137,654 บาท) ได้รวมอยู่ใน “ต้นทุน 
จากการใหบ้รกิาร” ในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการตามล าดบั 
 

ค่าใชจ้่ายจ านวน 252,952 บาท และ 252,952 บาท (พ.ศ. 2561 : 61,925 บาท และ 61,925 บาท) ไดร้วมอยู่ใน “ค่าใชจ้่ายใน
การขาย” ในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการตามล าดบั 
 

ค่าใชจ้่ายจ านวน 643,712 บาท และ 643,712 บาท (พ.ศ. 2561 : 197,139 บาท และ 183,658 บาท) ไดร้วมอยู่ใน “ค่าใชจ้่าย
ในการบรหิาร” ในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการตามล าดบั 
 

บริษัทได้รบัรู้ก าไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าใหม่ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย(สุทธิจากภาษี) จ านวน (15,023) บาท  
และ 43,689 บาท (พ.ศ. 2561 : (105,848) บาท และ (73,869) บาท ) ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในงบการเงินรวม 
และงบการเงนิเฉพาะกจิการตามล าดบั  



บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

กรรมการ ________________________________ กรรมการ ________________________________ 
    นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                        นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์ 
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17 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชเ้ป็นดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

อตัราคดิลด รอ้ยละ 1.74  
ถงึรอ้ยละ 2.09 

รอ้ยละ 3.04  
ถงึรอ้ยละ 3.27 

รอ้ยละ 1.93 รอ้ยละ 3.19 

อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืนทีค่าดไว้ รอ้ยละ 5 รอ้ยละ 5 รอ้ยละ 5 รอ้ยละ 5 
อตัราการหมุนเวยีนพนักงาน รอ้ยละ 0  

ถงึรอ้ยละ 37 
รอ้ยละ 0  

ถงึรอ้ยละ 22 
รอ้ยละ 0  

ถงึรอ้ยละ 37 
รอ้ยละ 0  

ถงึรอ้ยละ 22 
อายุเกษยีณ 60 ปี 60 ปี 60 ปี 60 ปี 
 
การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 
 
 งบกำรเงินรวม 

  ผลกระทบต่อภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้ (บำท) 

 กำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ กำรเพ่ิมขึ้นของขอ้สมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
       

อตัราคดิลด รอ้ยละ 0.50 รอ้ยละ 0.50 ลดลง 310,054 ลดลง 177,445 เพิม่ขึน้ 335,626  เพิม่ขึน้ 197,633 
อตัราการเพิม่ขึน้       
   ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 0.50 รอ้ยละ 0.50 เพิม่ขึน้ 335,753     เพิม่ขึน้ 197,399 ลดลง 306,431  ลดลง 178,903 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน รอ้ยละ 10 รอ้ยละ 10 ลดลง 268,097  ลดลง 142,139 เพิม่ขึน้ 295,003 เพิม่ขึน้ 154,418  

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  ผลกระทบต่อภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้ (บำท) 

 กำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ กำรเพ่ิมขึ้นของขอ้สมมติ กำรลดลงของข้อสมมติ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
       

อตัราคดิลด รอ้ยละ 0.50 รอ้ยละ 0.50 ลดลง 229,751 ลดลง 133,186 เพิม่ขึน้ 255,076 เพิม่ขึน้ 148,078 
อตัราการเพิม่ขึน้       
   ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 0.50 รอ้ยละ 0.50 เพิม่ขึน้ 255,240 เพิม่ขึน้ 148,446 ลดลง 232,085 ลดลง 134,726 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน รอ้ยละ 10 รอ้ยละ 10 ลดลง 212,521 ลดลง 105,268 เพิม่ขึน้ 234,697 เพิม่ขึน้ 114,086 

  



บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

กรรมการ ________________________________ กรรมการ ________________________________ 
    นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                        นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์ 
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17 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (ต่อ) 
 
การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั (ต่อ) 
 
การวเิคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้น้ีอา้งองิจากการเปลี่ยนแปลงขอ้สมมต ิขณะทีใ่หข้อ้สมมตอิื่นคงที ่ในทางปฏบิตัสิถานการณ์
ดงักล่าวยากที่จะเกดิขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอาจมคีวามสมัพนัธ์กนั ในการค านวณการวเิคราะห์ความอ่อนไหว
ของภาระผูกพนัผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ที่มตี่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลกัได้ใช้วธิีเดยีวกบั (มูลค่าปัจจุบนัของภา ระ
ผูกพนัโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ค านวณด้วยวธิีคดิลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)  
ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน) ในการค านวณหนี้สนิผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ 
 
วธิกีารและประเภทของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นการจดัท าการวเิคราะหค์วามอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงจากปีก่อน 
 
กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงในหลายๆด้านที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ก าหนดไว้ โดยความเสี่ยง  
ทีม่นีัยส าคญัมดีงัต่อไปนี้ 
 
การเปลี่ยนแปลงในอตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิของพนัธบตัร :  อตัราผลตอบแทนทีแ่ทจ้รงิของพนัธบตัรรฐับาลทีล่ดลง 

   จะท าใหห้นี้สนิของโครงการเพิม่สงูขึน้ 
 
ระยะเวลาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์คอื 20 ปี (พ.ศ. 2561 : 22 ปี) 
 
การวเิคราะหก์ารครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุทีไ่ม่มกีารคดิลด :  
 
 งบกำรเงินรวม 

 น้อยกว่ำ 1 ปี ระหว่ำง 1 - 2 ปี ระหว่ำง 2 - 5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562      
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ - - - 31,973,691 31,973,691 
 
 งบกำรเงินรวม 

 น้อยกว่ำ 1 ปี ระหว่ำง 1 - 2 ปี ระหว่ำง 2 - 5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561      
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ - - - 32,616,569 32,616,569 



บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

กรรมการ ________________________________ กรรมการ ________________________________ 
    นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                        นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์ 
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17 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ) 
 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (ต่อ) 
 

การวเิคราะหก์ารครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุทีไ่ม่มกีารคดิลด (ต่อ) :  
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 น้อยกว่ำ 1 ปี ระหว่ำง 1 - 2 ปี ระหว่ำง 2 - 5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562      
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ - - - 23,838,055 23,838,055 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 น้อยกว่ำ 1 ปี ระหว่ำง 1 - 2 ปี ระหว่ำง 2 - 5 ปี เกินกว่ำ 5 ปี รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท 
      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561      
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ - - - 19,634,313 19,634,313 
 

18 ทุนเรือนหุ้น 
 หุ้นสำมญัจดทะเบียน มูลค่ำท่ีได้รบัช ำระแล้ว 

 จ ำนวนหุ้น หุ้นสำมญั จ ำนวนหุ้น หุ้นสำมญั 
  บำท  บำท 
     

วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 20,000 2,000,000 20,0000 2,000,000 
การออกหุน้ 480,000 48,000,000 480,000 48,000,000 
วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 500,0000 50,000,000 500,000 50,000,000 
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงมลูค่าทีต่ราไว ้ 99,500,000 - 99,500,000 - 
การออกหุน้ 60,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 
วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 160,000,000 80,000,000 120,000,000 60,000,000 
 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวนัที ่15 มนีาคม พ.ศ. 2562 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัเิรื่องดงัต่อไปนี้ 
 

ก) อนุมตัิให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไวข้องหุ้นสามญัของบรษิัท จากเดมิมูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 
ซึง่ส่งผลใหจ้ านวนหุน้สามญัของบรษิทั เพิม่ขึน้จาก 500,000 หุน้ เป็น 100,000,000 หุน้ 

ข) อนุมตัิเพิม่ทุนจดทะเบียนของบรษิัทจาก 50,000,000 บาท (แบ่งเป็นหุน้สามญั 100,000,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) 
เป็น 80,000,000 บาท (แบ่งเป็นหุน้สามญั 160,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท)  

 

เมื่อวนัที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 บรษิัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อเปลี่ยนมูลค่าที่ตราไว้ของ  
หุน้สามญัจากหุน้ละ 100 บาทเป็นหุน้ละ 0.50 บาท และเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจาก 50,000,000 บาทเป็น 80,000,000 บาท 
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19 ส ำรองตำมกฎหมำย 
 

 งบกำรเงินรวมและ 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท 
   

วนัที ่1 มกราคม 200,000 200,000 
จดัสรรระหว่างปี 4,800,000 - 

วนัที ่31 ธนัวาคม 5,000,000 200,000 

 
ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อบรษิทัประกาศจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั บรษิทัต้องจดัสรรส ารอง
ตามกฎหมายไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรทีท่ ามาหาได ้จนกว่าส ารองจะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน
ของบรษิทั ณ วนัที ่15 มนีาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัจงึไดจ้ดัสรรส ารองตามกฏหมายเพิม่ขึน้จ านวน 1,800,000 บาท 
 
ภายใตบ้ทบญัญตัขิองมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วน
หนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปีหกัด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้  
จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงนิปันผลได ้ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัไดจ้ดัสรรส ารองตามกฎหมายเพิม่ขึน้จ านวน 3,000,000 บาท  
 

20 เงินปันผล 
 
พ.ศ. 2562 
 
เมื่อวนัที่ 7 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท มมีติอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น  
ในอัตราหุ้นละ 0.10833 บาท ทัง้หมด 120,000,000 หุ้น รวมเป็นเงนิ 12,999,870 บาท ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวนัที ่ 
15 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 
 
เมื่อวนัที่ 15 มนีาคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ได้มมีติอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผลจากการด าเนินงาน
ของปี พ.ศ. 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.299 บาท ทัง้หมด 100,000,000 หุ้น รวมเป็นเงนิ 29,999,700 บาท ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถอืหุ้น
แลว้เมื่อวนัที ่19 มนีาคม พ.ศ. 2562 
 
พ.ศ. 2561 
 
เมื่อวนัที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561 ที่ประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2561 ได้มมีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผลจากการด าเนินงาน
ของปี พ.ศ. 2560 ในอตัราหุ้นละ 1,150 บาท ทัง้หมด 20,000 หุ้น รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 23,000,000 บาท ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผูถ้ือหุ้น
แลว้เมื่อวนัที ่26 เมษายน พ.ศ. 2561 
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21 รำยได้อ่ืน 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ดอกเบีย้รบั - 131 - - 
ดอกเบีย้รบั - บรษิทัย่อย (หมายเหตุ 26) - - 859,861 37,973 
รายไดอ้ื่น 50,063 377,903 50,063 377,903 
รายไดค้่าบรหิารจดัการ (หมายเหตุ 26) - - 1,440,000 510,000 
ก าไรจากการจ าหน่ายทรพัยส์นิ 12,779 - - - 

รวม 62,842 378,034 2,349,924 925,876 
 

22 ต้นทุนทำงกำรเงิน 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ดอกเบีย้จ่าย     
   ประมาณการรือ้ถอน 32,692 22,754 32,692 22,754 
   สญัญาเช่าทางการเงนิ 202,359 249,149 202,359 249,149 

   รวม 235,051 271,903 235,051 271,903 
 

23 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 

ค่าใชจ้่ายบางรายการทีร่วมอยู่ในการค านวณก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิไดส้ามารถแยกตามลกัษณะไดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ตน้ทุนบรกิาร 197,420,664 198,190,093 121,547,412 88,098,081 
ค่าใชจ้่ายและผลประโยชน์ของพนักงาน 42,673,488 35,026,738 32,306,223 23,721,895 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 2,012,444 1,842,042 1,416,609 1,211,232 
ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค 2,480,292 1,823,215 2,382,624 1,731,159 
ค่าใชจ้่ายส่งเสรมิการขาย 2,138,530 10,555,494 1,439,191 7,664,639 
ค่าจา้งบรกิาร 6,628,792 5,514,368 5,255,452 5,441,113 
ค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง 595,511 490,562 488,114 402,358 
ค่าธรรมเนียม 342,730 284,452 219,155 228,359 
ค่าใชจ้่ายอื่น ๆ 2,709,877 5,707,914 2,356,969 3,957,227 

รวม 257,002,328 259,434,878 167,411,749 132,456,063 
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24 ภำษีเงินได้ 
 
ภาษีเงนิได้ตัง้เป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายโดยการประมาณการโดยฝ่ายบรหิารในอตัราภาษีเดียวกบัที่ใช้กับก าไรรวมทัง้ปีที่คาดว่า  
จะเกดิขึน้ คอื อตัรารอ้ยละ 20 ต่อปี (ประมาณการอตัราภาษเีงนิไดท้ีใ่ชใ้นปีก่อนใชอ้ตัรารอ้ยละ 20 ต่อปี)  
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั 5,839,353 727,608 4,967,379 385,936 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(หมายเหตุ 14) (819,810) (215,320) (346,045) (85,734) 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 5,019,543 512,288 4,621,334 300,202 
 
ภาษีเงนิได้ส าหรบัก าไรก่อนหกัภาษีของกลุ่มกิจการมยีอดจ านวนเงนิที่แตกต่างจากการค านวณก าไรทางบญัชคีูณกบัภาษี  
ของประเทศทีบ่รษิทัใหญ่ตัง้อยู่ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ก าไรก่อนภาษี 44,524,407 29,799,817 45,803,036 30,180,029 
     

ภาษคี านวณจากอตัราภาษีรอ้ยละ 20     
   (พ.ศ. 2561 : รอ้ยละ 20) 8,904,881 5,959,963 9,160,607 6,036,006 
ผลกระทบ :     
ผลการด าเนินงานของบรษิทัร่วมทีไ่ม่ไดร้บัรู้     
   ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 68,904 70,787 - - 
รายไดท้ีไ่ดร้บัการยกเวน้ภาษี (4,794,972) (5,848,897) (4,799,952) (5,999,940) 
การใชข้าดทุนสะสมยกมาทางภาษี      
   (ส่วนทีไ่ม่ไดร้บัรูภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัช)ี - (510,027) - - 
ขาดทุนทางภาษ ี     
   (ส่วนทีไ่ม่ไดร้บัรูภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัช)ี 550,654 560,506 - - 
ค่าใชจ้่ายทีไ่ม่อนุญาตใหถ้อืเป็นค่าใชจ้่ายทางภาษี 321,028 307,096 282,667 289,476 
ค่าใชจ้่ายทีม่สีทิธหิกัไดเ้พิม่ (30,952) (27,140) (21,988) (25,340) 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 5,019,543 512,288 4,621,334 300,202 

 
อตัราภาษีเงนิไดถ้วัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักส าหรบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นรอ้ยละ  11.27 และรอ้ยละ 10.09 
(พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 1.72 และร้อยละ 0.99) ตามล าดับ กลุ่มกิจการมีขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้บันทึกเป็นสินทรพัย์ภาษี 
เงินได้รอการตัดบัญชีเนื่องจากไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากิจการจะมีก าไรทางภาษีที่เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์  
จากขาดทุนทางภาษทีีย่งัไม่ไดใ้ช ้  
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25 ก ำไรต่อหุ้น 
 
ก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนักที่
ออกจ าหน่ายและช าระแลว้ในระหว่างปี 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
     

ก าไรทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญั (บาท) 39,504,576 29,287,142 41,181,702 29,879,827 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก(หุน้) 115,780,822 70,542,466 115,780,822 70,542,466 
ก าไรต่อหุน้ขัน้พื้นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.34 0.42 0.36 0.42 
 
บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเปลี่ยนแปลงมลูค่าทีต่ราไวข้องหุน้สามญั ส่งผลใหบ้รษิทัต้องค านวณก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานส าหรบัทุกงวด
ที่แสดงในงบการเงนิโดยใช้จ านวนหุ้นใหม่ การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวมีผลกระทบต่อจ านวนหุ้นสามญั ส าหรบัปี สิ้นสุดวนัที ่  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 จากหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก จ านวน 352,712 หุน้ เป็น 70,542,466 หุน้ โดยมผีลต่อก าไรต่อหุน้
ขัน้พืน้ฐาน 
 
บรษิทัไม่มหุีน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดทีอ่อกอยู่ในระหว่างปี 
 

26 รำยกำรกบักิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
กิจการและบุคคลที่มีความสมัพนัธ์กบับรษิัท ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม โดยผ่านกิจการอื่นแห่งหนึ่งหรอืมากกว่าหนึ่งแห่ง  
โดยที่บุคคลหรือกิจการนั ้นมีอ านาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัท หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ  
บรษิัท รวมถงึบรษิทัทีด่ าเนินธุรกจิการลงทุน บรษิัทย่อย และบรษิัทย่อยในเครอืเดยีวกนั ถือเป็นกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิัท  
บริษัทร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัทซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญเหนือกิจการ 
ผู้บรหิารส าคญัรวมทัง้กรรมการและพนักงานของบรษิัทตลอดจนสมาชิกในครอบครวัที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านัน้ กิจการ 
และบุคคลทัง้หมดถอืเป็นบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั 
 
ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัซึง่อาจมขีึน้ไดต้อ้งค านึงถงึรายละเอยีดของความสมัพนัธ์
มากกว่ารปูแบบความสมัพนัธต์ามกฎหมาย 
 
ผูม้อี านาจควบคุมบรษิทัได้แก่ นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์ซึ่งถอืหุน้ในบรษิทัรอ้ยละ 72.51 หุ้นทีเ่หลอืรอ้ยละ 27.49 ถอืโดยบุคคล
ทัว่ไป 
  



บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

กรรมการ ________________________________ กรรมการ ________________________________ 
    นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                        นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์ 

 

64 

26 รำยกำรกบักิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
ลกัษณะความสมัพนัธ์ของบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 
 
 ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ เก่ียวข้องโดย 
   

บรษิทั มติซุย ไอซที ีจ ากดั บรษิทัย่อย ถอืหุน้ทางตรงและกรรมการบรหิารร่วมกนั 
บรษิทั พรอ็พเทค จ ากดั บรษิทัย่อย ถอืหุน้ทางตรงและกรรมการบรหิารร่วมกนั 
บรษิทั ธรรม ดจิติอล จ ากดั บรษิทัย่อย ถอืหุน้ทางตรงและกรรมการบรหิารร่วมกนั 
บรษิทั บอรน์ ดจิติอล จ ากดั บรษิทัร่วม ถอืหุน้ทางตรง 
 
นโยบายการก าหนดราคาส าหรบัแต่ละรายการอธบิายไดด้งัต่อไปนี้ 
 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
  

รายไดจ้ากการขาย ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิม่ 
รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร ราคาทีต่กลงร่วมกนั 
รายไดค้่าบรหิารจดัการ อตัราทีต่กลงร่วมกนัในสญัญา 
ดอกเบีย้รบั อตัราทีอ่า้งองิกบัดอกเบีย้เงนิใหกู้ย้มืขัน้ต ่าของธนาคาร (MLR) 
เงนิปันผลรบั ตามทีป่ระกาศจ่าย 
 
รายการต่อไปนี้เป็นรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
ก) รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำร 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยได้จำกกำรให้บริกำร     

   บรษิทัย่อย - - 2,030 - 

 
  



บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

กรรมการ ________________________________ กรรมการ ________________________________ 
    นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                        นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์ 
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26 รำยกำรกบักิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
รายการต่อไปนี้เป็นรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ข) รำยได้เงินปันผล 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยได้จำกเงินปันผล     

   บรษิทัย่อย - - 23,999,760 29,999,700 
 
ค) รำยได้อ่ืน 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บำท บำท บำท บำท 
     

รำยได้ค่ำบริหำรจดักำร (หมายเหตุ 21)     
   บรษิทัย่อย - - 1,440,000 510,000 
     
ดอกเบีย้รบั (หมายเหตุ 21)     
   บรษิทัย่อย - - 859,861 37,973 
 - - 2,299,861 547,973 

 
ง) กำรซ้ือสินค้ำและบริกำร 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ซ้ือสินค้ำ/ บริกำร     

   บรษิทัย่อย - - 16,474,499 12,693,746 
  



บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

กรรมการ ________________________________ กรรมการ ________________________________ 
    นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                        นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์ 
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26 รำยกำรกบักิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 

รายการต่อไปนี้เป็นรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 
 

จ) ยอดค้ำงช ำระท่ีเกิดจำกกำรซ้ือสินค้ำและบริกำร 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ลูกหน้ีอ่ืน (หมายเหตุ 9)     

   บรษิทัย่อย - - 146,721 203,523 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

เจ้ำหน้ีกำรค้ำ (หมายเหตุ 15)     

   บรษิทัย่อย - - 4,731,336 2,985,739 
 

ฉ) เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษทัย่อย 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษทัยอ่ย      

   บรษิทัย่อย  - - 15,000,000 23,000,000 
 

การเคลื่อนไหวของเงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยในระหว่างปีแสดงไวด้งัต่อไปนี้ 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

พ.ศ. 2562 
บำท 

พ.ศ. 2561 
บำท 

   

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม    
ยอดยกมาต้นปี  23,000,000 - 
เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ระหว่างปี 10,000,000 23,000,000 
รบัช าระคนืเงนิใหกู้ย้มืระหว่างปี (18,000,000) - 

ยอดคงเหลอืสิน้ปี  15,000,000 23,000,000 
 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทย่อยเป็นเงินกู้ยืมในสกุลบาทและไม่มีหลักทรัพย์ค ้าประกัน  ซึ่งจะครบก าหนดช าระคืน 
เมื่อทวงถาม เงนิกูย้มืดงักล่าวมกีารคดิดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 6.60 และอตัรารอ้ยละ 6.35 ต่อปี  



บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

กรรมการ ________________________________ กรรมการ ________________________________ 
    นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                        นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์ 
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26 รำยกำรกบักิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั (ต่อ) 
 
รายการต่อไปนี้เป็นรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ต่อ) 
 
ช) ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 12,938,600 12,094,340 12,938,600 11,034,340 
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 358,750 224,423 358,750 150,740 

 13,297,350 12,318,763 13,297,350 11,185,080 

 
27 ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดขึ้น  

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม กลุ่มกิจการมภีาระผูกพนัตามสญัญาเช่าระยะยาวเกี่ยวกบัการเช่าพื้นที่อาคารและสญัญาบรกิาร โดยมี
ยอดรวมของจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีต่อ้งจ่ายในอนาคตทีไ่ม่สามารถยกเลกิไดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บำท บำท บำท บำท 
     

ไม่เกนิ 1 ปี 2,380,583 2,002,059 2,380,583 2,002,059 
เกนิกว่า 1 ปี แต่ไม่เกนิ 5 ปี 2,731,166 3,481,981 2,731,166 3,481,981 

 5,111,749 5,484,040 5,111,749 5,484,040 

 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มกจิการมหีนี้สนิทีอ่าจเกดิขึน้จากหนังสอืค ้าประกนัทีธ่นาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหนึ่งไดอ้อก
หนังสือค ้าประกันให้แก่ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่รายหนึ่ง เพื่อค ้าประกันสัญญาจ้างบริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมเีงนิฝากออมทรพัยข์องกรรมการบรษิทัเป็นหลักทรพัยค์ ้าประกนัจ านวน 1,000,000 บาท 

 
  



บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั (มหำชน) (เดิมช่ือ บริษทั แอดเทค ฮบั จ ำกดั) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 

 

กรรมการ ________________________________ กรรมการ ________________________________ 
    นายชวลั บุญประกอบศกัดิ ์                        นายสมโภช ทนุตนัตวิงศ์ 
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28 สิทธิประโยชน์จำกกำรได้รบัส่งเสริมกำรลงทุน 
 

กลุ่มกิจการได้รบับัตรส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส าหรบักิจการซอฟต์แวร์ประเภท 
Enterprise Software และ Digital Content  โดยบรษิัทย่อยสองแห่งได้รบัสทิธิและประโยชน์จากการได้รบัยกเว้นภาษีอากร
ต่างๆ หลายประการ รวมทัง้การได้รบัยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรบัก าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รบัการ
ส่งเสรมิมกี าหนดเวลาแปดปี นับแต่วนัทีเ่ริม่มรีายได้จากการประกอบกจิการ ในฐานะที่เป็นบรษิัทไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน
เพื่อกิจการซอฟต์แวร์ บรษิัทย่อยทัง้หมดนี้จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก าหนดต่ างๆ ตามที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสรมิการ
ลงทุน 

 
29 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในงบกำรเงิน 
 

เมื่อวนัที ่14 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2563 มมีตเิสนอขออนุมตัติ่อทีป่ระชุมสามญัผู้ถอืหุน้
ประจ าปี 2563 ให้อนุมตัิจ่ายเงินปันผลประจ าปีให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.21667 บาท รวมเป็นเงนิ 26,000,000 บาท  
โดยบรษิทัจะจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่25 มนีาคม 2563 
 




